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Es gaidu pavasari
Droši vien jūs arī, jo pirmie saules
stari aicina laukā, uzjundī vēlmi rušināt
zemi, sēt un stādīt. Laikam jau šis ir
vienīgais gadalaiks, ko tik ļoti gaidām.
Kāpēc? Man liekas tāpēc, ka ziemas
pie mums, lai nu kādas, siltākas vai
stindzinoši aukstas, bet tomēr ir bezgalīgi garas un
nogurdinošas. Tāpēc pavasaris ar savu rosīšanos ienes mūsu
ikdienā atkal ko jaunu, ko cerīgu un košu. Bet dažkārt tā
ieskrienamies savā velmē visu padarīt labi un daudz, ka
nepamanām, kā izplaukst bērzi un sazied purenes, nobirst ievu
un ābeļu smaržīgie ziedi. Un, kad pēc pavasara darbu cēliena
paceļam acis un iztaisnojam muguras, tad atliek vien noplātīt
rokas – „Pa kuru laiku viss saplaucis un noziedējis?”
Es katru jaunu pavasari sāku ar apņemšanos nenokavēt
izdzīvot vārdos neizsakāmo ziedēšanas prieku. Līdz šim kaut kā
nav sanācis, bet šogad saku, ka ne tikai gaidīšu pavasari, bet
dzīvošu tajā. Izdzīvošu katru saulainu, katru lietainu, katru
vējainu, katru izdevušos un mazāk veiksmīgu dienu, nepalaidīšu
garām trako ziedēšanas laiku un nemēģināšu sev iestāstīt, ka
visi darbi ir jāpadara tieši šajā pavasarī. Man pašai par
pārsteigumu uzgāju Laimdotas Sēles dzejas rindas. Viņa domā
līdzīgi:
„Es tā gaidīju pavasari, vilku svītriņas kalendārā,
klausījos laika prognozes, pa logu skatījos ārā.
Ap māju šaudījās vēji, no zemes zālīte līda,
ai, auksta, tik auksta bij manā istabā grīda.
Es tā gaidīju pavasari un strādāju, cik jaudas,
lai, pamanot zaļu zaru, prieka pirkšanai pietiktu naudas.
Padarītais glaudās gar kājām, nedarbs pa pirkstiem sita,
bet es domāju – pavasarī domas un darbi būs citi.
Tik ļoti gaidīju pavasari, ka vairāk neizturēju,
durvis atrāvu, metos laukā, sastapu smejošu vēju.
Viņš manu šalli raustīja, lika matiem plīvot
un sauca: gaidīt ir muļķīgi, vajag pavasarī dzīvot!”
To arī visiem jums, lasītāji, novēlu! Un vēl šajā pavasarī,
tāpat kā citus gadus, noteikti sakopšu kādu „piedrazotu” zemes
stūrīti. Vai jūs arī?
MARITA HORNA

Anda UZARE , Mākslas skolas 4.P kurss
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DOMES ZIĽAS

29.martā notika kārtējā domes sēde, kurā izskatīja 49
jautājumus. Veselības apstākļu dēļ nepiedalījās Pāvilostas novada
domes deputāts Gatis Brēdiķis.
1.
Apstiprināja saistošo noteikumu „Grozījumi Pāvilostas novada
pašvaldības nolikumā” projektu. Saistošos noteikumus pēc ministrijas
atzinuma saľemšanas publicēs Pāvilostas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā, izliks redzamā vietā Pāvilostas novada
pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
2.
Ar 2012.gada 01. aprīli grozīja štatu sarakstā un tarifikācijā
Vērgales pagasta muzeja arhivāres amata nosaukumu uz krājuma
glabātāja, nosakot 5 darba dienas un 10 stundas nedēļā ar darba algu
Ls57 mēnesī.
3.
Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības sakaru
pakalpojuma limitus ar 2012.gada 01.aprīli.
4.
Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitus ar
2012.gada 01.aprīli. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības
transporta degvielas patēriľa normas un maksu par transporta
pakalpojumiem ar 2012.gada 01.aprīli.
5.
Izdarīja izmaiľas Pāvilostas ostas valdes sastāvā – turpmāk
Induļa Šķibeļa vietā kā Satiksmes ministrijas pārstāve Pāvilostas ostas
valdē darbosies Liene Priedīte - Kancēviča.
6.
Apstiprināja saistošo noteikumu „Grozījumi saistošajos
noteikumos „Par Būvnodevām par būvatļaujas saľemšanu Pāvilostas
novadā”” projektu, kas paredz, ka par būvvaldes rakstisku izziľu
izsniegšanu būs jāmaksā Ls 5.00; par izziľu jaunbūvēm - Ls 10,00.
7.
Piešķīra finansējumu Ls 300,00 apmērā no budţeta sadaļas vairāku mērķu projekti, Pāvilostas vidusskolas 12.klases izlaiduma
organizēšanai- muzikālā pavadījuma nodrošināšanai ballē. Pāvilostas
vidusskolas 12.klases skolēnus nolēma piesaistīt pie labiekārtošanas
darbu veikšanas (darbus saskaľot ar G.Vērnieci).
8.
Piešķīra līdzfinansējumu Ls 260,00 apmērā no budţeta sadaļas
- vairāku mērķu projekti, nodibinājuma Sakas novada atklātais
sabiedriskais fonds „Sakas novada pensionāru nodibinājums” izstrādātā
projekta „Dzīves kvalitātes uzlabošana un veselīga dzīvesveida
popularizēšana Pāvilostas novada senioriem” īstenošanai. Apstiprināja
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra suvenīru izcenojumus.
Pašvaldības iestādēm tā būs: iegādes cena + PVN; publiskai
tirdzniecībai: iegādes cena + 45 %.
9.
Izbeidza 28.02.2007. zemes nomas līgumu par zemes
„Tēraudi” (2,0 ha) un „Tauriľi” (0,5ha),Vērgales pag., iznomāšanu L.K.,
sakarā ar viľas nāvi un nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokli un
nomas maksu par šīm zemēm.
10.
Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus P. J. K.,
kuram piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, par īpašumā esošu
zemi zem individuālās dzīvojamās mājas Vērgales pagastā, uz statusa
piešķiršanas periodu no 01.02.2012. līdz 31.07.2012. 50% apmērā.
11.
Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu Sakas ielā 20,
Pāvilostā, un to pārdot izsolē. Lēmuma pieľemšanā nepiedalās Vizma
Ģēģere, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā“ paredzētos lēmuma pieľemšanas
ierobeţojumus. Izsoles noteikumus skat. 8.lpp.
12.
Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Vasarnieki 24”,
Vērgales pagastā, un to pārdot izsolē. Izsoles noteikumus skat. 8.lpp.
13.
Apstiprināja grozījumus Vērgales pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes „Kastanītis” nolikumā.
14.
Apstiprināja Pāvilostas novada tūrisma uzľēmēju sadarbības
līguma paraugformu. Ar to var iepazīties mājas lapā www.pavilosta.lv
tūrisma sadaļā.
15.
No š.g. 30.aprīļa apstiprināja jaunu Pāvilostas novada Tūrisma
informācijas centra darba laiku. Darba dienās TIC būs atvērts no 7.30 –
19.30. Brīvdienās no 8.00 – 16.00.
16.
Nolēma uzsākt Vērgales pagasta muzeja akreditācijas procesu.
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17.
Nodeva īpašuma Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3,
Pāvilostā, detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskai apspriešanai un
atzinumu saľemšanai. Sabiedriskās apspriešanas pasākums notiks
Pāvilostas novada pašvaldības apsprieţu zālē. (skatīt 8.lpp)
18.
Apstiprināja nekustamā īpašuma „Silmači” zemes ierīcības
projektu. Pirmajai zemes vienībai ar nosaukumu „Silmači” noteiktais
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju
apbūve, otrajai zemes vienībai piešķirts nosaukums „Reķi” un noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
19.
Apvienoja nekustamos īpašumus „Akmenāji” un „Skujas”,
Sakas pag., saskaľā ar zemes robeţu plāniem. Apvienotajām zemes
vienībām noteica nosaukumu „Skujas” un likvidēja nosaukumu
„Akmenāji”. Izveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība.
20.
Atkārtoti apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012.
gada saistošos noteikumus Nr.5„Saskaľošanas kārtība koku ciršanai
ārpus meţa zemes Pāvilostas pilsētas teritorijā” pēc precizējumu
veikšanas.
21.
Atcēla Pāvilostas novada domes 2011.gada 29.decembra
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 35 un atkārtoti apstiprināja detālplānojumu
īpašumam „Ģirti”, Vērgales pagastā. Detālplānojuma grafisko daļu,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus nolēma izdot kā
saistošos noteikumus Nr. 6 „Īpašuma „Ģirti”, Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi". (skatīt
8.lpp.)
22.
Noteica nekustamajiem īpašumiem „Matildes” (4,35 ha) un
„Tīnas”(1,38 ha) Sakas pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. NĪLM kods
0600
23.
Noteica nekustamajiem īpašumiem „Ernesti”(5,77ha) un
„Rudzugraviľas” (0,5084 ha), Sakas pagasts, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme. NĪLM kods 0600
24.
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Diţozoli”, Vērgales pagasts zemes vienībai.
25.
Nolēma ar 31.03.2012. izbeigt zemes nomas tiesības uz
zemesgabaliem Dzintaru iela 56 un Dzintaru iela 54, Pāvilosta, kā arī
anulēt NĪN un nomas maksu par 2012.gadu.
26.
Piešķīra nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.
64960060039 – “Junkuri”, Vērgales pagasts un noteica nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101
27.
Piešķīra nosaukumu zemesgabalam ar kadastra Nr.
64860030165 – „Meţa tilti”, Sakas pagasts un noteica nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201
28.
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašumā „Galdnieki”, Sakas pagasts, zemes vienībai.
29.
Nolēma ierakstīt zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 64860040196 un zemes vienību 14,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 64860040113 Zemesgrāmatā uz Pāvilostas
novada pašvaldības vārda, saskaľā ar pielikumu – izkopējumu no
Sakas pagasta kadastra kartes. Jautājumu par zemes vienību
atsavināšanu izskatīt atkārtoti pēc zemes vienību ierakstīšanas
zemesgrāmatā.
30.
Piekrita pašvaldībai piederošā zemes lietojuma Ķenča
līkums, kadastra apzīmējums 64860100047, sadalīšanai divos
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6486 004 0196 un 64860040113, un atdalītajām zemes
vienībām piešķirt nosaukumu „Ventas”, Sakas pagasts, Pāvilostas
novads, kā arī noteica zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
31.
Piešķīra adreses telpu grupām-dzīvokļiem, kas atrodas ēkā
Saļiena, Sakas pagasts.
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32.
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Dzintaru iela 61, Pāvilosta.
33.
Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz
zemes lietojumu „Vaivariľi”, Vērgales pagasts, 2,0 ha platībā. Zemes
nomas maksu gadā noteica 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksās LR likumos
noteiktos nodokļus.
34.
Izbeidza I.G. īres tiesības uz dzīvokli Nr. 11 Sakas ielā 6,
Pāvilostā un piešķīra I.G. īres tiesības uz dzīvokli Nr. 10 Sakas ielā 6,
Pāvilostā uz 5 gadiem.
35.
Piešķīra A.P. īres tiesības uz dzīvokli Nr. 7 „Saļiena”, Sakas
pagastā uz 5 gadiem.
36.
Noslēdza zemes nomas līgumu ar k/s „Vērgale-1” uz 1 gadu uz
zemesgabalu „Atkalni”, Vērgales pagasts, kadastra Nr. 6496 003 0087
1,0 ha platībā. Zemes nomas maksu gadā noteica 3% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks maksās iznomātājam LR likumos
noteiktos nodokļus
37.
Atteica J. B. iznomāt zemes lietojumu ar kadastra apzīmējumu
6486 011 0025 3,0 ha platībā.
38.
Ēku un būvju īpašumam „Suvenieki”, Sakas pagastā, noteica
piesaistāmo zemes platību 4,57 ha.
39.
Atcēla Pāvilostas novada domes 2011.gada sēdes lēmumu par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu un atļāva uzsākt detālplānojuma
izstrādi īpašumam „Jaunstrēļi”, Sakas pagastā. Par detālplānojuma
izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju
U.Kristapsonu.
40.
Atlika jautājuma izskatīšanu līdz VZD Kurzemes reģionālās
nodaļas sniegtajai informācijai par zemes vienību noslēgtajiem zemes
izpirkuma līgumiem.
41.
Piekrita nekustamā īpašuma „Jaunkaruļi”, Sakas pagasts,
sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos. Atdalītajām zemes vienībām
(2,7 ha un 1,5 ha ) piešķīra nosaukumu „Staltās Priedes”. Visām zemes
vienībām noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201.
42.
Piekrita nekustamā īpašuma „Ciedras” sadalīšanai divos
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 64860150157, atdalītajai zemes vienībai (3,6 ha), piešķirot
nosaukumu „Jaunās Krastmalas”, Sakas pagasts un nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve. NĪLM
kods 0601. Pārējām zemes vienībām noteica nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība. NĪLM kods 0201.
43.
Atkārtoti pēc precizējumu veikšanas apstiprināja Pāvilostas
novada pašvaldības 2012. gada saistošos noteikumus Nr. .... „Par
prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanai”.
44.
Piešķīra finansējumu no budţeta sadaļas - vairāku mērķu
projekti: Pāvilostas vidusskolas 9.klases noslēguma ekskursijas
organizēšanai Ls 300 apmērā, Pāvilostas vidusskolas 9.klases skolēnus
piesaistot pie labiekārtošanas darbu veikšanas (darbus organizē
G.Vērniece); ansambļa „Burbulīši” ceļa izdevumu un dalības maksas
segšanai dalībai dziesmu un deju festivālā „Flower Galaxy 2012” Šauļos,
Lietuvā - Ls 104,15 apmērā.
45.
Atbalstīja Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas
S.Vārsbergas priekšlikumu izveidot darba grupu Zvejnieku svētku
2012.gada 13. un 14.jūlijā organizēšanai šādā sastāvā: Uldis Kristapsons
- domes priekšsēdētājs, darba grupas vadītājs; Silva Vārsberga - kultūras
nama vadītāja; Inguna Blaubārde- pašvaldības galvenā grāmatvede;
Gunita Vērniece-pašvaldības saimniecības pārzine; Aivars Alnispašvaldības darbu rīkotājs; Aldis Barsukovs- sporta organizators;
Aleksandrs Grafovs- pašvaldības policijas pārstāvis; Gatis Štokmanisdomes deputāts; Dace Bunka- vidusskolas skolotāja; Ģirts VagotiľšVagulis.
46.
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Zaļumi”, Sakas pagasts.
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47.
Piekrita nekustamā īpašuma „Jaunkrušas”, Sakas pagasts,
sadalīšanai trijos atsevišķos īpašumos. Vienai atdalītajai zemes
vienībai piešķīra nosaukumu „Bērzaines”un noteica nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Otrai atdalītajai zemes
vienībai piešķīra nosaukumu „Veckrušas”, trešajai - „Jaunkrušas” un
abām noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201
48.
Dome uzklausīja domes priekšsēdētāja U. Kristapsona
ziľojumu par administrācijas un iestāţu darbu.
Nākamā komiteju sēdes 19.aprīlī:
9.00 Veselības un sociālo lietu komitejas sēde.
10.00 Attīstības, lauksaimniecības, meţsaimniecības, zvejniecības un
saimniecisko lietu komitejas sēde.
11.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.
11.30 Finanšu komitejas sēde.
Nākamā domes sēde plānota 2012.gada 26.aprīlī Vērgales pagasta
pārvaldē.
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA

BŪVVALDES INFORMĀCIJA
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)
izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada martā izskatīja
būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas
pagasts, „Kurzemes”;
 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība,
„Vasarnieki 22”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.
Galvenais arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS

Jautā iedzīvotāji

1)
Par vienas govs asins paraugu ľemšanu zemniekiem
jāmaksā Ls 22.50. Vai vetārste Anna Briede varētu izskaidrot, kas
sastāda šo summu. Cik tad būs jāmaksā par divām trijām govīm?
Atbild vetārste A.Briede: "Šāda naudas summa tiek prasīta
par izmeklējumiem liellopam uz brucelozi un leikozi, lai novietne varētu
saglabāt (iegūt) brīvo statusu. Šāds izmeklējums veicams reizi trijos
gados. Summā ietilpst: maksa par ceļu, vizītes cena, parauga
laboratoriskā izmeklēšana un testēšanas pārskata izrakstīšana,
testēšanas pārskata nogādāšana īpašniekam. P.s. Cilvēcisko apstākļu
dēļ nerēķinu ceļa izdevumus pilnas cenas ietvaros, kas ir 0.30 Ls/km."
2)
Kādēļ Pāvilostas tūrisma informācijas centrā tiek pārdoti
Lietuvā raţoti suvenīri, tai skaitā arī ar Holandei raksturīgajām
tupelītēm, ja mums ir Mākslas skola, kura varētu "saraţot"
suvenīrus, kuri būtu raksturīgi tikai Pāvilostai? Turklāt nopelnītu
savējie.
Atbild Pāvilostas novada TIC vadītāja M.Tumpele:
„Pāvilostas novada TIC iespējams iegādāties suvenīrus kopumā no
astoľiem piegādātājiem. Viens no piegādātājiem ir no Lietuvas un
septiľi no Latvijas. Lietuviešu piegādātājs savu piedāvājumu veido
pats, tas nav pēc īpaša TIC pasūtījuma. Pāvilostas novada TIC ir
atvērts sadarbībai ar vietējiem uzľēmējiem. Galvenais noteikums, lai
uzľēmējs varētu izsniegt darījumu apliecinošu dokumentu par preču
piegādi.”
Komentē Pāvilostas Mākslas skolas direktors Z.Vilnis:
„Pāvilostas Mākslas skola ir profesionālas ievirzes mācību iestāde. Tās
uzdevums ir dot audzēkľiem iemaľas tēlotājas un lietišķas mākslas
pamatos. Skola nav raţotne. Vietējo suvenīru darināšana ir atbalstāma,
mākslas skolas pedagogi neliedz profesionālo padomu interesentiem.”
Turpinājums 4.lpp.

4
Turpinājums no 3.lpp.

3)
Vai, pārvietojot afišu stabu Pāvilostā no Celtnieku un
Dzintaru ielas stūra (kur tas atradies jau vairākus gadu desmitus) uz
Dzintaru ielu pie meţniecības, tika veikta aptauja un uzklausītas
iedzīvotāju domas? Ja nē, tad kurš pieľēma šo lēmumu? Kāpēc afišu
stabu nenovietoja pie domes ēkas?
Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Protams
mērķis bija, lai iespējami plašāku teritoriju aptvertu, tas ir no viena pilsētas
gala - ostas līdz otram - Upesmuiţas parkam. Tā kā afišu stabs jau ir pie
mazā TOP-a, tad Dzintaru un Celtnieku ielu krustojums ir salīdzinoši tuvu.
Ľēmām vērā arī faktu, ka neskaitāmas reizes afišu stabs šajā krustojumā
tika vardarbīgi sabojāts. Pie domes nenovietojām tādēļ, ka zemē ir ļoti
daudz komunikāciju kabeļi. Aptauja netika veikta, bet, uzstādot šos afišu
stabus, jāľem vērā, kur zeme ir pašvaldības īpašumā.”
4)
Vai Orgas upes krastiem Pāvilostā ir tauvas josla? Ja ir, tad
kāpēc tai nevar piekļūt privātīpašnieku uzcelto ţogu dēļ?
Atbild zemes lietu speciāliste Anna Brūkle: „Sakas upei, Malduguľu
strautam (orga) un dīķim (Meniķis) tauvas josla katrā krastā ir noteikta 10
m platumā.”
Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Teritorija
tiks apsekota.”
5)
Kāpēc Vērgalē publiskās tualetes pagasta centrā ir bez
maksas, bet Pāvilostas TIC par to izmantošanu vietējiem
iedzīvotājiem jāmaksā Ls 0,20.
Atbild domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups: „Lai
salīdzinātu divas vietas, tās ir jāredz. Tāpēc varu secināt, ka nezināt, kur
Vērgalē ir publiskā tualete. Jūs salīdzināt divus vārdus. Tualeti Vērgalē un
tualeti Pāvilostā, un tām jābūt vienādām. Varat apmeklēt publisko tualeti
Vērgalē visas 24 stundas diennaktī un bez maksas. Tad varēsiet
salīdzināt un jautājums būs atbildēts, jo to būvi grūti aprakstīt, tā jāredz,
kāpēc Vērgalē bez maksas. Vienkārši uzbūvējām tualeti bez kases.”
6)
Kāpēc zemes lietu speciāliste Anna Brūkle Pāvilostas domē
iedzīvotājus pieľem tikai piektdienās, ja Pāvilostā dzīvo skaitliski
vairāk iedzīvotāju kā Sakā? Vai nevajadzētu palielināt A.Brūkles
pieľemamo dienu skaitu Pāvilostas domē?
Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Zemes
īpašumi ir daudz reizes vairāk Sakā nekā Pāvilostā. Līdz šim nav
novērots, ka piektdienās pie A.Brūkles kabineta veidotos rindas. Ja
redzēsim, ka netiek visi iedzīvotāji apkalpoti, noteikti palielināsim
pieľemšanas dienu skaitu Pāvilostā.”
7) Kāpēc izslēgts ielas apgaismojums Tirgus ielā un pilnīgā tumsā
atstāts jaunais tirgus laukums?
Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Izslēgts
nav. Tā lampa, kas ir Tirgus laukumā, raustījās, jo, acīmredzot, ir izdegusi.
Kad būs pacēlājs Pāvilostā, tad šo problēmu novērsīsim.”
8) Kad tiks uzstādīts ţogs bērnu laukumam vecajā Pāvilostā Lejas
ielas malā?
Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Aprīļa
mēneša beigās vai maija mēneša sākumā.”
9) Tā kā marta beigās Sakas pagastā konstatēts pirmais kūlas
dedzināšanas mēģinājums, lūdzām novada lauku attīstības
speciālisti Ievu Kreicbergu sniegt atbildi par to, vai lauksaimniekiem,
kuri savā īpašumā dedzina kūlu, pienākas ES platībmaksājumi?
Atbild I.Kreicberga: "Īpašnieks nesaľem LAD maksājumus, ja
piederošā vai nomā esošā zemē dedzināta kūla. Saistībā ar kūlas
ugunsgrēkiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kontrolē, vai
tiek ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumu” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek
uzsākta administratīvā lietvedība saskaľā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu. Ugunsdrošības noteikumu 3.punktā noteikts, ka
ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Savukārt 20.punkts nosaka, ka
objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap
ēkām 10 metrus platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto
kultūraugu atliekām. Noteikumu 21. punkts nosaka, ka zemes īpašnieks
(vadītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu
kūlas dedzināšana.
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Saskaľā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantu par
normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –
fiziskajām personām uzliek naudas sodu no Ls20 - Ls100, bet juridiskajām
personām – no Ls200 – Ls1000. Par kūlas dedzināšanu – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no Ls200 – Ls500 divsimts vai piemēro
administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm."
10) Kāds ir domes amatpersonas Silvijas Lejas darba laiks?
Atbild novada pašvaldības kancelejas vadītāja Aija Ozoliľa:
Pāvilostas novada domes noslēgtajā darba līgumā ar S.Leju nav norādīts
/atrunāts/ konkrēts darba laiks katru darba dienu, bet nedēļā noteikts
piecu darba dienu skaits un 40 darba stundas. Darbiniece pati plāno darba
laiku, lai izpildītu savus darba pienākumus.”
Pēc vietējo vides aktīvistu iniciatīvas un pašu piesaistītajiem
līdzekļiem 2010.gadā Pāvilostas pelēkajā kāpā notika divas talkas, kad tika
izcirsts ievērojams skaits priežu, kā to paredz kāpas apsaimniekošanas un
aizsardzības plāns. Turklāt vides aktīvisti, izrādot iniciatīvu, sadarbībā ar
pašvaldību, vietējo uzņēmēju A.Strazdiņu un Dabas aizsardzības pārvaldi
organizēja kāpas robežas iezīmēšanas dabā. Kopš 2010.gada rudens
Pāvilostas pelēkajā kāpā nav notikusi neviena talka un kāpa strauji aizaug.
Vairāki iedzīvotāji jautājuši, kas notiek vai notiks minētajā dabas liegumā?
Kāpas aizsardzību un apsaimniekošanu pēc likuma būtu jārealizē
vairākām Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijas institūcijām, kuras finansē valsts, tāpēc ar iedzīvotāju
jautājumiem vērsos pie tiešajiem atbildīgajiem - Dabas aizsardzības
pārvaldes vadības.
Atbild Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Ērika
Kļaviľa.
1) Kurš no Dabas aizsardzības pārvaldes atbild par Pelēkās kāpas
apsaimniekošanu un kādi pasākumi / talkas u.c./ veikti līdz šim?
„Dabas aizsardzības pārvalde pēdējos gados ir būtiski reorganizēta, kas
no vienas puses optimizē valsts pārvaldes institūcijas, bet no otras puses
atstāj iespaidu uz ilgtspējīgu sadarbību noteiktā sfērā. Ar 2009.gada
1.jūniju atsevišķu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas tika
apvienotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) vienā iestādē un
izveidoti 7 teritoriāli reģioni (Pāvilostas DL iekļāvās Dienvidkurzemes daļā,
kas bija piekritīga centrālajam DAP birojam). DAP mājas lapas adresē http://www.daba.gov.lv ir atrodama informācija par organizētajām talkām
dabas liegumā „Pāvilostas pelēkā kāpa” gan 2010.gada pavasarī
(23.aprīlī), gan rudenī (9.oktobrī).
2011.gada DAP reorganizācijas ietvaros tika samazināts reģionu
skaits, pārdēvēti administrāciju nosaukumi un pārgrupēti cilvēki. Pašreiz
Kurzemes reģionālās administrācijas pārraudzībā ir visas Kurzemes īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), kuru kopējā platība ir vairāk nekā
170 000 ha un to uzrauga ~12 valsts vides inspektori. Tas nozīmē, ka
vairāk nekā 14 000 ha IADT platību ir viena inspektora pārraudzībā ar
diezgan lieliem attālumiem no dzīves vietas.
Dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” uzraudzību veic DAP
Kurzemes reģionālās administrācijas direktores vietniece Dace Sāmīte
(tālrunis +371 29132019) un iespēju robeţās Dabas aizsardzības pārvalde
atbalstīs vietējos aktīvistus, tiklīdz šāda ziľa tiks saľemta par vēlmi
sadarboties.”
2) Kas kāpā plānots darīt šajā pavasarī?
„2010.gada 27.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.394 Dabas
lieguma "Pāvilostas pelēkā kāpa" individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi" 9.punkta 9.8. apakšpunkts nosaka, ka Visā
dabas lieguma teritorijā aizliegts no 1.marta līdz 30.septembrim cirst
kokus, izņemot bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un
veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un
novākšanu. Diemţēl jau otro gadu pēc kārtas klimatisko apstākļu dēļ nav
iespējams organizēt pavasara talkas kāpu atbrīvošanai no apauguma, jo
normatīvo aktu ierobeţojumi neļauj to darīt vēlāk, kad vides apstākļi
uzlabojas.”
3) Kāpēc Dabas aizsardzības pārvalde Pelēkās kāpas
apsaimniekošanā neizmanto vietējo vides aktīvistu potenciālu?
„Dabas aizsardzības pārvalde ir atvērta jebkurai sabiedrības iniciatīvai, kas
veicina mūsu unikālās Latvijas dabas (tai skaitā Pāvilostas pelēkās kāpas)
saglabāšanu.”
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Aicinājums novada
iedzīvotājiem!
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diskutējot par šādu konkrēto novada vietu: Pāvilostas un tās tuvākās apkārtnes
Strante - Ulmale (stāvkrasts), Vērgale, Saraiķi (arī piekraste) un Ziemupe (arī
piekraste) pašreizējo situāciju spēkā esošo teritorijas plānojumu kontekstā,
turpmākās attīstības iecerēm un iespējamām, tādējādi aicinot iedzīvotājus domāt
ne tikai katram par savu īpašumu atsevišķi, bet gan vietu kopumā.

Šobrīd novada teritorijai kopumā tiek izstrādāts jauns
teritorijas plānojums. Pašreiz novada teritorijā ir spēkā trīs tā
atsevišķo administratīvo vienību: Pāvilostas, Sakas un Vērgales
pagasta teritoriju plānojumi, kas izstrādāti ar atšķirīgām pieejām
un kuros plānota liela izmantošanas daţādība, brīţiem pat
iespējams savstarpēji konfiktējošas.
Līdzšinējā plānošanas prakse: rāda, ka iedzīvotāji vairāk
uzmanības koncentrē uz individuālajām interesēm, nekā
konkrētās vietas attīstību kopumā. Taču, aplūkojot novada un
konkrētās vietas attīstību kopumā un vērtējot savu zemes
īpašumu apkārtējās teritorijas kontekstā, iespējams izvairīties
no neprognozētām aktivitātēm blakus teritorijās, kuru rezultātā
individuālu īpašumu vērtība var arī mazināties.
Pēc teritorijas pašreizējās situācijas izpētes, iepriekš
izstrādāto Pāvilostas pilsētas, Sakas un Vērgales teritorijas
plānojumu analīzes un iedzīvotāju iesniegumu apkopošanas
pašvaldība kopā ar teritorijas plānojuma izstrādes
konsultantiem rosina iedzīvotājus uz sarunu par viľu nākotnes
redzējumu novada mezglu vietās.
Lai novada turpmākā attīstība būtu līdzsvarota un
pilnvērtīga, kopā liekami gan pašvaldības, teritorijas
plānošanas, ekspertu, gan jūsu kā šī novada iedzīvotāju prāti,

Dzimtsarakstu nodaļas
informācija par 2011.gadu
Pāvilostas novada Dzimtsarakstu nodaļa ir apkopojusi
informāciju par 2011.gada demogrāfisko situāciju Pāvilostas novadā.
Kā liecina statistikas dati, pagājušajā gadā kopumā
reģistrētas 36 dzimšanas un 35 miršanas. Gada laikā noslēgtas 15
laulības.
Apkopotā informācija liecina, ka 2011. gadā Pāvilostas
pilsētā reģistrēti – 11 jaundzimušie. Vislielākais dzimušo bērnu skaits
ir bijis Vērgales pagastā - 18, Sakas pagastā – 7. Piedzimušas 22
meitenes un 14 zēni.
Par pirmo bērnu ģimenē kļuva 11 jaundzimušie, par otro –
14, par trešo - 9, 1 – par ceturto, 1 – par piekto bērnu ģimenē.
Vecākiem, sastāvot laulībā, piedzimuši 17 bērni, 15
gadījumos tika atzīta bērna paternitāte. Nav ieraksta dokumentos par
bērna tēvu 4 bērniľiem.
Populārākie vārdi jaundzimušajām meitenēm bija Evelīna,
Estere, Loreta.
Populārākie vārdi jaundzimušajiem zēniem bija Roberts,
Daniels.
Vecāki saviem mazuļiem ir devuši arī divus vārdus: zēniem – Uģis
Edvards, meitenēm – Sāra Terēze, Paula Luīze, Adriāna Loreta.
Pagājušajā gadā dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrētas 8
laulības, 7 – baznīcā.
Pirmo reizi laulībās stājušies 11 vīrieši un 11 sievietes, otro
reizi laulību reģistrējuši 4 vīrieši un 2 sievietes, trešo reizi laulību
reģistrējušas 2 sievietes. Laulībā stājušos vidējais vecums ir 31
gads.
Aizvadītajā gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 35
miršanas gadījumi. Pāvilostas pilsētā - 20, Vērgales pagastā - 9,
Sakas pagastā – 6 miršanas gadījumi.
No šīs saules aizgāja 16 sievietes un 19 vīrieši. 9
iedzīvotāji miruši vecumā no 50-69 gadiem, 13 – vecumā no 70-79
gadiem un 13 iedzīvotāji vecumā no 80-100 gadiem.
Sastādīja Pāvilostas novada pašvaldības lietvede LIENE VAŠKUS

Tāpēc aicinām ikvienu, kurš ieinteresēts sekmīgā konkrētās
vietas nākotnes attīstībā, piedalīties teritorijas plānošanas jautājumiem
veltītās tematiskās sanāksmē, kas notiks:
1.

Saraiķos 24.aprīlī plkst. 14.00 Saraiķu bibliotēkā

2.

Ziemupē 24.aprīlī plkst. 16.00

3.

Vērgalē 24.aprīlī plkst. 18.00 Vērgales kultūras namā

4.

Ulmalē

5.

Pāvilostā 25.aprīlī plkst. 17.00

25.aprīlī plkst. 15.00

Ziemupes tautas namā

Ulmales bibliotēkā
Pāvilostas novada
pašvaldības apsprieţu zālē

Tematisko sanāksmju mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli
plānošanas procesa laikā pirms pirmās teritorijas plānojuma redakcijas
izstrādes un nodošanas sabiedriskajai apspriešanai.
Ir ļoti svarīgi dzirdēt un uzklausīt jūsu viedokļus un situācijas
redzējumu!

Pāvilostas novada iedzīvotāju
sadalījums (uz 17.02.2012.)
Pēc apdzīvotām vietām t.sk.
ciemu centros
Sakas pagasts:

616
latvieši

t.sk.:
Ķoniľciems

Pēc tautībām

4

lietuvieši

2893
92

Labrags

18

igauľi

Meţaine

11

angļi

1

vācieši

3

Orgsaļiena

4

2

Ostbaha

33

baltkrievi

Rīva

81

krievi

Saka

191

gruzīni

2

Saļiena

28

ukraiľi

37

Strante

41

poļi

6

Ulmale

63

čigāni

4

Upsēde

17

tatāri

1

neizvēlēta

7

Pāvilosta:
Vērgales
pagasts:

1114
1441

t.sk.
Ploce

148

Saraiķi

323

Vērgales pagasts:

517

Ziemupe

187

13
110

Pāvilostas novada pašvaldības
kancelejas vadītāja
AIJA OZOLIĽA
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Šķiro atkritumus savā sētā!
SIA „Liepājas RAS” sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību aprīlī organizē
atkritumu šķirošanas akciju „Šķiro atkritumus savā sētā!”.. Šķirošanas
konteineri akcijas laiks no 2. – 30. aprīlim. atradīsies visiem ērti pieejamā vietā,
domes sētā Dzintaru ielā 73, kur katrs varēs izmest sašķiroto. Iedzīvotāji tiek
aicināti šķirot atkritumus atbildīgi! Akcijas ietvaros SIA „Liepājas RAS” piedāvā
iedzīvotājiem bez maksas nodot sekojošus šķirotos atkritumus:
PET (limonādes, minerālūdens u.tml. plastmasas)
stikla iepakojumu (pudeles, burkas, kurām jābūt izskalotām),
sulu un piena pakas (pirms izmešanas jāizskalo un
jāsaplacina).
papīru, kartonu,
Lai šķirošana noritētu veiksmīgi, no 02.aprīļa visu mēnesi pie konteinera no
pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 15:00 deţurēs uzraugs, kas
sekos līdz atkritumu šķirošanai. (Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar
saimniecības pārzini Gunitu Vērnieci pa tālr. 29725727 vai darbu rīkotāju
Aivaru Alni 26424920).
Kāpēc jāšķiro atkritumi?
Lai samazinātu radīto atkritumu daudzumu, kas tiek noglabāts atkritumu poligonā,
kā arī lai samazinātu atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, kas ietekmē ikviena
iedzīvotāja maciľu.
Lai taupītu dabas resursus, jo šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no
kurām var atkārtoti saraţot jaunas – tādas pašas vai citas – preces.
Lai nepiesārľotu apkārtējo vidi un tādējādi neradītu draudus cilvēku veselībai.
Daţi fakti:
Plastmasa tiek plaši izmantota daţāda veida iesaiľojuma un
iepakojuma raţošanā. Plastmasu raţo no naftas produktiem. Nereti mājas
apstākļos – krāsnīs, ugunskuros cilvēki dedzina PET pudeles, plēves, maisiľus,
taču, sadedzinot plastmasu, izdalās indīga un kancerogēna viela - dioksīns. Īpaši
kaitīgi dioksīns iedarbojas uz aknām, reproduktīvo un imūnsistēmu, kā arī nervu un
endokrīno sistēmu. Šīs indīgās vielas no organisma neizdalās, bet gan uzkrājas
tajā! Savukārt, nonācis atkritumu poligonā, plastmasas iepakojums nenoārdās pat
100 gadu laikā. Tāpēc kā lielisks risinājums iedzīvotājiem tiek piedāvāts no
kopējās sadzīves atkritumu plūsmas atšķirot plastmasas jeb PET pudeles, kas
tālāk tiks otrreizēji pārstrādātas. Pirms izmešanas plastmasas pudeles saplaciniet,
lai tās aizľemtu mazāk vietas un konteiners nepiepildītos tik ātri. No otrreiz
pārstrādātajām PET pudelēm var raţot visdaţādākos produktus. Piemēram, no 27
pārstrādātām PET pudelēm var izgatavot vienu dţemperi. Lai samazinātu
plastmasas atkritumu daudzumu, iepērkoties iedzīvotāji tiek aicināti izmantot
auduma vai papīra maisiľu, un lai samazinātu vienreiz lietojamo trauku patēriľu,
veikalā vai tirgū iegādājoties sveramos produktus, ľemt līdzi savu burciľu vai
trauciľu krējumam utt.
Papīrs kopējā atkritumu plūsmā ieľem vienu no galvenajām vietām.
Papīru raţo no celulozes masas, savukārt, celulozi izgatavo no koksnes. Lai
saraţotu 1 tonnu celulozes, nepieciešamas 3,5 tonnas koksnes. Atkārtoti
pārstrādājot papīru, tiek saglabāti meţi un ietaupīta enerģija. Latvijā no otrreiz
pārstrādāta papīra raţo ekovati, olu iepakojumus un citus izstrādājumus.
Otrreizējai pārstrādei tiek vākts kartons, avīzes, grāmatas, ţurnāli un arī piena un
sulu pakas. Šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīru un sausu papīra un kartona
iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām. Pirms izmešanas kartona kastes un
dzērienu iepakojumu saplaciniet, lai tas aizľemtu mazāk vietas un konteiners
nepiepildītos tik ātri.
Stikla atkritumi nav videi bīstami, jo raţoti pamatā no smiltīm, sodas un
krīta. Taču stikls dabā noārdās ārkārtīgi ilgā laikā. Lai stikla pudele dabā pilnīgi
sadalītos, nepieciešams vismaz miljons gadu. Stikla otrreizējā pārstrāde ļauj
ietaupīt gan dabas resursus, gan enerģiju. Viena no pārstrādātā stikla raţota

pudele nodrošina enerģijas ietaupījumu, kas ļauj 100 W
lampiľai degt četras stundas.. Stikla iepakojums ir
pārstrādājams faktiski bezgalīgi daudz reiţu. Taču, lai tas
varētu notikt, stikla burciľas un pudeles ir jāizmet šķirošanas
konteinerā. Šajā konteinerā drīkst mest tikai tīras stikla burkas
un pudeles bez pārtikas produktu atliekām. Pudeles un burkas
var būt ar etiķetēm un alumīnija foliju, pārstrādes procesā tā
tiks atdalīta. Svarīgi atcerēties, ka stiklam paredzētajā
konteinerā drīkst mest tikai iepakojumu, tajā nedrīkst mest
porcelāna un stikla traukus, spoguļus, logu stiklu, spuldzes.
Šķirotos atkritumus iedzīvotāji var bez maksas
nodot arī:
cieto sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes”, Grobiľas
pagastā;
SIA „Eko Kurzeme” šķirošanas laukumā Liepājā,
Ezermalas ielā 11;
SIA „Nordia” atkritumu šķirošanas laukumā „Celms”,
kas atrodas Nīcas pagastā.
Sagatavoja SIA „Liepājas RAS” Sabiedrisko attiecību
speciālista p.i. LIENE JĀKOBSONE

20.APRĪLĪ PĀVILOSTAS
NOVADA SAKOPŠANAS TALKA
Tāpat kā pērn, arī šogad sakopšanas talkā aicināti
piedalīties visi, kam rūp mūsu novads un sakārtota apkārtējā
vide – gan klašu un darbu kolektīvi, izglītības iestādes, gan
ģimenes, draugu, radu un domubiedru grupas, gan sabiedrisko
organizāciju pārstāvji. Kā ik katru gadu, arī šogad talkā vāksim
ne tikai atkritumus, bet pievērsīsimies arī vides sakopšanas un
uzlabošanas darbiem, lai turpinātu mūsu novadu vērst aizvien
sakoptāku un skaistāku.
Arī šogad talkas organizatori talciniekiem būs
sarūpējuši atkritumu maisus, bet ar darba cimdiem būs
jānodrošinās pašiem. Un, protams, neaizmirsīsim par laika
apstākļiem un darbam piemērotiem apaviem un apģērbu.
Pāvilostā, 20.aprīlī plkst. 900 pulcēsimies:
pie muzeja (sakopšanas vieta – jūrmala un kāpas no
muzeja līdz meţam);
uz tilta pār Sakas upi (sakopšanas vieta – meţs);
Ulmales bibliotekā (sakopšanas vieta – jūrmala no
Strantes muiţas);
Dzintaru un Celtnieku ielas krustojumā
(sakopšanas vieta – Zaļkalna iela);
Sakas pagasta pārvaldē (sakopšanas vieta –
jūrmala no Sunkuriem līdz D molam);
Pāvilostas stadionā.
Vērgalē, 20.aprīlī plkst. 900 pulcēsimies:
Saraiķos;
Ziemupes centrā;

Vērgales centrā;
Plocē.

Pašvaldība jau ir uzsākusi apkopot informāciju par vietām,
kuras visvairāk nepieciešams sakārtot un labiekārtot, taču, lai
informācija būtu pēc iespējas plašāka, aicinām visus novada
iedzīvotājus un arī viesus iesaistīties un informēt par vietām,
kuras, Jūsuprāt, vajadzētu sakopt. Būtu ļoti jauki, ja šīs vietas
mēs varētu noskaidrot arī ar fotoattēlu palīdzību, tādēļ aicinām
sūtīt fotogrāfijas par tēmu “Vēro un atklāj Pāvilostas novada
skaistākās vietas” vai gluţi pretēji - “Vēro un atklāj Pāvilostas
novada ne tik skaistās vietas”. Iesūtot fotogrāfijas, papildus
norādiet darba autoru, fotogrāfijas uzľemšanas laiku un īsu
aprakstu par fotogrāfijā attēloto vietu. Fotogrāfijas varat sūtīt uz
e-pastu: gunita.verniece@pavilosta.lv, vai zvaniet – Gunitai
Vērniecei, tālr. 29725727;
janis.vitrups@pavilosta.lv –
Jānim Vitrupam tālr. 29183648.
Turpinājums 7.lpp.
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Tie, kas nepaspēs piedalīties piektdienas talkā, tiek aicināti līdz ar pārējiem
Latvijas iedzīvotājiem 21.04.2011. piedalīties Lielajā Talkā. Sekojiet līdz informācijai
Pāvilostas mājaslapā www.pavilosta.lv , kā arī www.talkas.lv .
Lai nerastos pārpratumi un pašvaldībai nebūtu jāizved privātie atkritumi, tad
arī šogad atkritumu maisi būs dzeltenā krāsā, tos varēs saľemt talkas dienā un
noteiktās talkas vietās.
Esiet aktīvi, iesaistieties, jo gandarījums un prieks par labu darbu ir garantēts!
Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE

Vērotājs
Pie Pāvilostas kapiem novietoti divi 1100 l konteineri, ko savu piederīgo
kapu uzkopēji bieži vien piemet ar skujām, lapām, vecām puķēm, ko varētu
kompostrēt. Tikai pilsētā nav padomāts par kompostrēšanas laukumu un no pilsētas
izvedam it kā atkritumus, ko tepat uz vietas varētu pārvērst melnzemē. Kapu
konteinerus izved no aprīļa, maija līdz septembrim. Mēnesī tieši šo divu konteineru
izvešana izmaksā Ls 21.59. Lieki tērējam paši savu - nodokļu maksātāju naudu.
Turpretī atkritumi, kuriem vajadzētu atrasties konteinerā – plēves, burkas, pudeles,
saplēstas vāzes izmestas turpat mežā. Kāpēc tā notiek un cik ilgi vēl? Par to jau
runājam gadu gadiem, bet risinājums nav rasts. Varbūt beidzot vajadzētu pie tā
piestrādāt?

Sociālais dienests ziņo

Marta mēnesī 2 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 18
ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 8 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 4
bērniem piešķirts pabalsts ēdināšanai skolā, 1 bērnam piešķirts vienreizējs mācību
pabalsts, 10 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai atteikts, bet 2
personām pārtraukts pamatpabalsts, 2 personām piešķirts vienreizējs pabalsts
veselības aprūpei, 1 ģimenei samazināts pamatpabalsts līdzdarbības pienākumu
nepildīšanas dēļ.
2.un 21.martā sociālā darba organizatore Vizma Alseika un 6. martā sociālā
darbiniece Arta Bunka papildināja zināšanas, apmeklējot kursus. 21.martā
Labklājības ministrijā bija informatīvā sanāksme, kurā tika skatītas aktualitātes un
reformas palīdzības sociālajā jomā, klientu līdzdarbības pienākumu pildīšanas
pasākumi, informācija par izmaiľām tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā, kā arī
daţādi jautājumi no sociālo dienestu puses. Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu likums tagad paredz, ka ne tikai pabalsts GMI līmeľa nodrošināšanai,
bet arī citi sociālās palīdzības pabalsti tiek samazināti vai netiek piešķirti, ja klients
atteicies no līdzdarbības savas sociālās problēmas risināšanā, sniedzis nepatiesas
ziľas vai nav tās sniedzis vispār, kā arī nosaka, kādos gadījumos persona netiek
iekļauta mājsaimniecības sastāvā materiālā stāvokļa izvērtēšanai un attiecīgi sociālās
palīdzības pabalsta apmēra aprēķināšanai. Likumā teikts, ka sociālās palīdzības
pabalstu klientam samazina par personai piešķirto daļu, vienlaikus ievērojot katra
bērna tiesības un intereses, vai nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai, ja tā: atrodas
prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un saľem sociālo vai ārstniecības
pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības, atrodas
ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu pamatotu iemeslu dēļ
nav iekļaujama ģimenes sastāvā.
Papildināta informācija iedzīvotājiem:
Iedzīvotāji vēlreiz jautā par mazgāšanos Pāvilostā:
šie ir maksas pakalpojumi un tos var izmantot:
1.
domes ēkā otrajā stāvā, par pakalpojumu samaksājot domes kasē vai
bibliotēkas darbiniecēm (Ls 0,50);
2.
apkures sezonas laikā var izmantot arī katlu mājas dušas, par pakalpojumu
samaksājot kurinātājiem (Ls 0,50).
Pēc celtniecības kļūdu novēršanas (domājams jūlijā) mazgāšanās pakalpojums
iedzīvotājiem būs pieejams pansionāta pirtiľā. Pakalpojums būs maksas, bet par
izcenojumu sekojiet reklāmai.
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE

PALĪDZĒSIM LĪDZCILVĒKIEM!
Ľemot vērā šī brīţa situāciju, kad visgrūtāk iet ģimenēm ar bērniem, ir
lūgums palīdzēt ar daţādiem sadzīves priekšmetiem: MĒBELES (daţādas),
SADZĪVES TEHNIKA (ledusskapji, veļas mašīnas u.c.), TAPETES , KRĀSAS u.c.
Lūgums sazināties ar sociālo darbinieci Artu Bunku, tel.26499786.
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Informācija par izmaiľām uzturlīdzekļu
nodrošināšanā no 2012.gada 1.aprīļa
Grozījumi paredz, ka uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda (turpmāk tekstā – fonds) personām tiks
izmaksāti par iepriekšējo mēnesi, nevis par tekošo mēnesi, kā
līdz šim. Personām, kurām uzturlīdzekļu izmaksa no fonda ir
uzsākta līdz 2012.gada 1.aprīlim, paredzēts noteikt pārejas
periodu līdz 2013.gada 30.aprīlim, kura laikā notiks
pakāpeniska pāreja uz jauno uzturlīdzekļu izmaksas kārtību.
Šajā pārejas periodā minētajām personām uzturlīdzekļi tiks
izmaksāti katru mēnesi par daţām dienām (ne vairāk kā 5
dienām) vēlāk kā iepriekšējā mēnesī.
Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā
paredz vairākas izmaiľas, no kurām būtiskākās:
1)
iesniedzējam ir pienākums informēt fonda
administrāciju par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saľemt
uzturlīdzekļus, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šo
apstākļu iestāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu,
ja:
bērns faktiski neatrodas iesniedzēja aprūpē;
iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu
izmaksas no fonda, izbrauc no Latvijas Republikas uz
pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas
dzīvesvietas Latvijas Republikā;
parādnieks maksā uzturlīdzekļus iesniedzējam;
iesniedzējs saľem ārvalstī piešķirtu pabalstu vai citu
materiālo palīdzību, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas
Republikā no fonda izmaksājamajiem uzturlīdzekļiem
bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no
fonda, uzturēšanai;
tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta
uzturlīdzekļu izmaksa no fonda, ir zaudējis spēku vai arī
spēkā stājies jauns nolēmums par uzturlīdzekļu piedziľu
bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no
fonda, uzturēšanai;
iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē tiesības saľemt
uzturlīdzekļus.
Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt fondam no fonda
izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par
nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām:
ja iesniedzējs sniedzis apzināti nepatiesas ziľas (lai
saľemtu uzturlīdzekļus);
ja iesniedzējs šajā likumā noteiktajā termiľā nav
paziľojis par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saľemt
uzturlīdzekļus;
kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē
tiesības saľemt uzturlīdzekļus.
Vairāk informācijas un skaidrojumus var saľemt bāriľtiesā.

Par kontiem Latvijas Krājbankā
Bērnu vecākiem!

Bāriľtiesa aicina vecākus pārdomāt, vai uz viľu
bērnu vārda joprojām nav noguldījuma konts Latvijas
Krājbankā. Kā šādā gadījumā jārīkojas? Vecākiem jāatver uz
nepilngadīgā vārda konts citā bankā, pēc tam ar abu banku
līgumiem par kontu atvēršanu jāgrieţas bāriľtiesā, kur būs
jāuzraksta iesniegums, lai saľemtu atļauju naudu no bērna
konta Latvijas Krājbankā pārskaitīt uz kontu citā bankā.

Informācija pensionāriem!
Ja kāds vecuma vai slimības dēļ pats nevar
aizbraukt uz Liepāju, lai atgūtu līdzekļus no Latvijas
Krājbankas, tad tam ir iespējams bāriľtiesā uzrakstīt un
apliecināt pilnvaru, lai pilnvarotu citu personu veikt šīs
darbības. Informāciju bāriľtiesā var saľemt, zvanot pa
telefonu 63484565.
Bāriľtiesas priekšsēdētāja VELTA VAŠKUS
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AICINĀM IZVIRZĪT „GODA
NOVADNIEKU”

Tas izdarāms līdz 20. aprīlim, vēršoties ar rakstisku priekšlikumu
novada domē. Novada iedzīvotājus apbalvošanai nominācijā GODA
NOVADNIEKS un PATEICĪBU pasniegšanai iesaka novada domes
deputāti, un jebkura persona ir tiesīga ieteikt apbalvošanai ar Pāvilostas
novada apbalvojumu citu personu. Nopelni Pāvilostas novada labā, par
kuriem piešķir titulu GODA NOVADNIEKS, var izpausties valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā
darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša,
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Ierosinājumu par Goda
novadnieka apbalvošanu jāparaksta vismaz desmit personām. Plašāku
informāciju meklējiet novada mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Domes
dokumenti - „Apbalvojumu noteikumi”.
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA

PAZIĽOJUMI
Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē
šādus nekustamos īpašumus:
1)Nekustamo īpašumu Sakas iela 20, Pāvilosta, Pāvilostas
novadā, kas sastāv no viena zemesgabala uz kura atrodas būve ar
kopējo platību 800 kv.m, atklātā mutiskā izsolē 2012. gada 31. maijā
plkst. 13.00, izsoles nosacītā cena Ls 800, nodrošinājums Ls 80;
2) Nekustamo īpašumu „Vasarnieki 24”, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novadā, kas sastāv no viena zemesgabala ar kopējo
platību 1785 kv.m, atklātā mutiskā izsolē 2012. gada 31. maijā plkst.
13.20, izsoles nosacītā cena Ls 5 700, nodrošinājums Ls 570;
Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā
izsolē, samaksa 100 % latos.
Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Reģistrācija izsolei un
nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 2012.gada 25.maijam plkst.14.00.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās
Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73,Pāvilostas
novada domes privatizācijas komisijā, tālrunis 63484561.
Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanai 1 mēneša laikā pēc šī
sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot to
Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā
73.”
PAR DETĀLPLĀNOJUMA GALA REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANU
Saskaľā ar Pāvilostas novada domes lēmumu no 2012. gada
29.marta (protokols Nr. 3.,22.§) ir apstiprināta detālplānojuma gala
redakcija n.ī. „Ģirti”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, z.v. kad.nr.
6496 001 0449 (ir atļauta vēja elektrostaciju būvniecība zemes vienībā). Ar
detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintara ielā
73, Pāvilostā un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv
Pāvilostas novada dome ar savu 2012. gada 29.marta lēmumu
(protokols Nr. 3.,18.§) „ par detālplānojuma 1.redakciju” nolēma nodot SIA
„ WESTHAUS” izstrādāto nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 1B, Zaļkalna
ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novads, detālplānojuma 1.redakciju
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saľemšanai. Detālplānojuma
sabiedriskā apspriešana notiks no 2012.gada 17.aprīlīm līdz 2012.gada
15.maijam. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas
sanāksme notiks 2012.gada 11.maijā plkst. 15.00 Pāvilostas novada
domē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. Rakstiskus priekšlikumus un
ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma 1. redakciju, sabiedriskās
apspriešanas laikā, var iesniegt Pāvilostas novada domē - Dzintaru ielā 73,
Pāvilosta, Pāvilostas novads vai nosūtīt pa pastu, iesniegumā norādot:
fiziskām personām vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās
dzīvesvietas adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi.

Nekustamā īpašuma
nodokļa samaksa internetā
– ātri, ērti, vienkārši

Swedbank sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību ir
nodrošinājusi iespēju ikvienam izvēlēties sev ērtāko veidu, kā
uzzināt sava īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa apjomu un
veikt tā apmaksu. Lai to izdarītu, nepieciešams tikai internets, kas,
vajadzības gadījumā, pieejams jebkurā publiskajā bibliotēkā vai
Swedbank filiālē, un Swedbank internetbankas kodu karte vai
kalkulators.
Viens no veidiem, kā izdarīt to patiešām ātri un vienkārši,
ir autorizējoties Swedbank internetbankā, sadaļā „Mans
nekustamā īpašuma nodoklis”, kas nodrošina šādas iespējas:
konfidenciāli aplūkot savus šībrīţa nekustamā īpašuma
datus – kopējo summas un katra ceturkšľa maksājuma apjomu,
kavējuma un soda naudas, ja tādas ir uzkrājušās u.c.
samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par sev
piederošiem īpašumiem jau sagatavotā maksājuma uzdevumā;
veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu bez
komisijas maksas.
Īsa pamācība:
Sadaļu „Mans nekustamā īpašuma nodoklis ”atradīsiet
Swedbank internetbankas izvēlnē: Konti, maksājumi, kartes”,
apakšizvēlnē „E-pakalpojumi”. Pēc savienojuma ar vietni
www.epakalpojumi.lv automātiski atveras saraksts ar klientam
piederošiem īpašumiem. Te atrodama nekustamā īpašuma
nodokļa summa, tā apmaksas statuss un cita noderīga informācija.

LAUKSAIMNIEKIEM,
UZŅĒMĒJIEM
TRAKTORTEHNIKAS
APSKATES

Sakā 7.maijā 10:00,
inspektors A.Vaitkus.
7.jūnijā Vērgales pagastā
plkst. 9.00 pie k/s „Vērgale – 1” darbnīcām; plkst. 14:00 Ziemupē ; plkst.15:00 – Saraikās.
Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu
kombainiem, zāles novākšanas mašīnām Ls 10.85, piekabēm
Ls 7.95, speciālai tehnikai Ls 16.35 uz vietas inspektoram.
Tehnikai jābūt apdrošinātai, kā arī līdzi obligāti jābūt
traktortehnikas vadīšanas apliecībai.
Sīkāka informācija Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā Liepājā, Jūrmalas ielā 23 vai pa tālruľiem - 63425564 ;
J.Siliľš – 29284739 ; A.Vaitkus – 29437351. Papildus informācija
par aģentūras darbu un sniegtiem pakalpojumiem mājas lapā :
www.vtua.gov.lv. Ploceniekiem iepriekš pieteikties pie Vērgales
pagasta lauku attīstības speciālistes Rudītes Bērziľas , lai
saskaľotu apskates laiku, zvanīt pa tālruni 63490836 vai
29363898.
16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši un citi interesenti
var izmantot iespēju un apskates laikā kārtot braukšanas
eksāmenu traktora vadīšanas tiesību iegūšanai. No 17 gadu
vecuma var iegūt kombaina vadīšanas tiesības. Iepriekš
pieteikties!!!
RUDĪTE BĒRZIĽA
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VAI TU ZINI...
14. aprīli Pāvilostas novada mājas lapa svinēs 1 gada jubileju. Gada laikā apmeklētāju skaits audzis 7 reizes. Visbieţāk apmeklētās
sadaļas tūrisma sezonā ir - Aktuāli Pāvilostas novadā, Tūrisms, Notikušie pasākumi, Pasākumu plāns, Iepirkumi, tūrisma nesezonā - Aktuāli
Pāvilostas novadā, Notikušie pasākumi, Iepirkumi, Uzziņas, Pasākumu plāns.
18.aprīlī, plkst.15:00, „Ievlejās”, Sakas pagastā notiks pavasara Pāvilostas novada tūrisma uzľēmēju tikšanās. Laipni aicināti
Pāvilostas novada tūrisma uzľēmēji un citi interesenti.
Remonts beidzies Pāvilostas muzeja laivu mājai. Tās atklāšana notiks 19.maijā – Pāvilostas pilsētas svētku laikā. Pašlaik turpinās
muzeja ēkas otrā stāva izbūve un jumta nomaiľa.
Novadā pašlaik algotajos pagaidu darbos nodarbināti 14 iedzīvotāji. No š.g. 23.janvāra, kad atsākās ES fonda atbalstītā programma,
darba disciplīnas pārkāpumu dēļ tikai viena persona atbrīvota priekšlaicīgi.
Pārrobeţu projektā ar Igauniju bija startējusi arī Pāvilostas novada dome un guvusi finansiālo atbalstu. Projekts paredz glābšanas laivas
un glābēju aprīkojuma iegādi.
Remontdarbi uzsākti Pāvilostas kultūras namā. Paredzēts lielajā zālē iebūvēt ventilācijas sistēmu un atjaunot pirms vairākiem gadiem
aizmūrētos logus, kā arī veikt ēkas siltināšanu un fasādes krāsošanu.
Sestdien, 4.maijā,Pāvilostas kultūras nama mazajā zālē
atklāšana

21. aprīlī plkst. 13:00

Riču ģimenes koncerts

Biļetes iepriekšpārdošanā no 26.marta pie Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas
Silvas Vārsbergas (tālr.29366112;63498264).
Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3,00, koncerta dienā Ls 4,00.
11. maijā plkst. 16:00
Pāvilostas kultūras namā Mātes

dienai veltīts
Pāvilostas PII „Dzintariņš” audzēkņu koncerts.
Laipni lūgti visi interesenti!

Pāvilostas 133. dzimšanas dienas pasākumi

19. maijā
10:00 Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošais kauss mini futbolā /pilsētas stadionā/
10:00 Tirgus laukumā pilsētas svētku tirgus /dalībniekiem no Pāvilostas novada
andele – bezmaksas/ Dzintaru apstrādes darbnīcas un Mākslas skolas ekspozīcijas
apskate
11:00 Tūrisma sezonas atklāšana – foto medības pieaugušajiem un mini maratons
bērniem
12:00 Velo - moto parāde ar orientēšanos - pulcēšanās plkst. 11:30 pilsētas stadionā
/maršruts: pilsētas stadions - Dzintara iela – Lejas iela – Brīvības iela – Šneidera
laukums/
13:00 Tirgus laukumā radošās darbnīcas bērniem
13:00 Siltums Jums Latvijas atklātais spēkavīru čempionāts /pie TIC/
16:00 Pie Laivas mājas. Prasmju skola: Tīklu lāpīšana, mezglu siešana, špleisēšana,
zivju kūpināšana
19:00 Kultūras namā svētku pasākums

Pāvilostas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona
apsveikums

Nominācijas GODA NOVADNIEKS un PATEICĪBAS rakstu pasniegšana

Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncerts

Kultūras nama Mazā zālē apskatāma mākslinieces Emmas Marhilēvičas
darbu izstāde„Tā tava dzīve”
22:00 Kultūras namā balle kopā ar grupu „GALAKTIKA” ieeja: Ls 2,00, Pāvilostas
pilsētas pašdarbniekiem bezmaksas /iepriekšēja vietu rezervēšana pie galdiľiem līdz 18.
maijam pa tālr.63498264; 29366112/

22:00 „Brauciens pretī saules rietam”
No 12:00 - 22:00 Biedrība „ Pāvilostas laivas” aicina vizināties ar laivām pa Sakas upi
un jūru
20. maijā
Ekumēniskais dievkalpojums /piedalās Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu
koris un Pāvilostas mūzikas skolas audzēkľi/

mākslinieces E.Marhilēvičas
darbu izstādei

„Tā tava dzīve”
Katru vasaru uz dzīvi savā Pāvilostas mājiľā –
senču dzimtajā vietā - no Liepājas pārceļas
E.Marhilēviča. Te māksliniece, audzējot puķes un
vērojot neatkārtojamos saulrietus, smēlusies iedvesmu
saviem darbiem. Garo gadu gaitā tapušas neskaitāmas
gleznas ar ziediem, jūru, dabas noskaľām. Savulaik
veidoti arī darbi mālā, strādāts ar stiklu, metālu,
dzintaru…
Par sevi viľa stāsta: „Piedzimu 1927.gada
29.janvārī Akmensragā „Gulbju” mājās. Ģimenē biju
piektais bērns. Piecu brāļu pulkā vienīgā māsa. Mani
vecāki esot mani ļoti gaidījuši, tādēļ tiku ļoti mīlēta, augu
laimīga. Bērnībā bieži braucu kopā ar tēvu un māti uz
Āķgalu /Pāvilostu/. Kaut kas mani garīgi šeit vilināja.
Toreiz nesapratu kas. Mans vecaistēvs Jēkabs
Spekmanis dzīvoja Tirgus ielā 14. Viņš bija balts, gluži
kā Barona tēvs. Man dvēselē ir siltas izjūtas pret
Pāvilostas pelēko jūras kāpu, vecātēva mājas vietu un
kapiem, kur guļ mani mīļie. Pāvilostā mācījos pie
skolotāja E.Šneidera, kurš mani mudināja turpināt
mācības mākslas skolā. 1943.gadā jau mācījos Liepājas
Mākslas vidusskolā. Bieži ciemojos Pāvilostā.
Jūra ir bijusi manas dzīves pavadone, sākot ar
Akmensragu, Liepāju un Pāvilostu. Aicinājums skan
jūrā, zvaigznēs, vējos. Jūra – mūžīgā klusētāja – daudz
viņa pateikusi?”
To, cik un kā jūra, cilvēki, sajūtas ietekmējuši
un iedvesmojuši mākslinieces daiļradi, redzēsim izstādē,
ko veidojam kā veltījumu E.Marhilēvičai skaistajā dzīves
jubilejā. Lai izstādi izveidotu, aicinu tos pāvilostniekus
un novadniekus, kuriem mājās ir E.Marhilēvičas
daţādu tēmu un materiālu darbi, atsaukties un
pieteikties pa tālruni 634 98219; 29226526 vai
personīgi pie Maritas Hornas.
Izstāde būs skatāma no 4.- 20.maijam darba
dienās, iepriekš piesakoties, kā arī kultūras nama
pasākumu laikā 11.un 19.maijā.
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Mani gadi – mana bagātība

Valija GUSEVA

Šajā gadā pašvaldība atkal atjaunojusi tradīciju sveikt
savus „gados bagātos” iedzīvotājus viņu dzīves jubilejās un
dzimšanas dienās. Kopš gada sākuma sveicienus dzimšanas dienās
un jubilejās no pašvaldības saņēmuši jau 24 sirmgalvji. Dzīvesgudri
un daudz ko pieredzējuši cilvēki ir novada bagātība. Katrs ar savu
dzīves stāstu, kas ir tik atšķirīgi un saistoši. Ne visi ir gatavi uzticēt
citiem savas dzīves gājuma baltās un varbūt arī nebaltās dienas. Par
visiem arī nevaram uzrakstīt, bet, turpinot jau reiz iedibināto
tradīciju, atsākam publicēt mūsu novada iedzīvotāju dzīves stāstus.
Šoreiz tie būs pāvilostnieki.

Marija TREIGUTE
dzimusi 1918.gada
14.janvārī
un
šogad kopā ar
saviem tuvākajiem
–
bērniem,
mazbērniem
un
mazmazbērniem nosvinēja
savu
94.dzimšanas
dienu.
Marijas
bērni Brigita un
Oskars dzīvo tepat
Pāvilostā,
četri
mazbērni un pieci
mazmazbērni
izklīduši
citviet
Latvijā – Ogrē,
Tukumā, Liepājā,
Pāvilostā dzīvo tikai
mazmeita Judīte ar
savu meitu Agnesi.
Lai gan sirmgalve vairākkārt apgalvo, ka atmiľa ir slikta, viľa
tomēr labi atceras nozīmīgākos savas dzīves brīţus: „Mans tēvs Krišs
Arājs Pirmā pasaules kara laikā, bēgdams no vāciešiem, kopā ar savu
pirmo sievu un trīs dēliem no Ulmales devās bēgļu gaitās uz Krieviju. Pa
ceļam tēvs piedzīvoja smagus brīţus – nomira sieva un pazuda puikas
(jaunākajam bija tikai 4 gadi), kuri pēc tam veiksmīgi atradās. Krievijā tēvs
iepazinās ar manu māti – igaunieti Alīnu, kura tāpat kā citi igauľi bija
krituši neţēlastībā un viľiem tika piesolīta Sibīrija. Mammai bija jāizvēlas,
vai iet pie vecā latvieša vai braukt uz Sibīriju. Viľa atbrauca manam
tēvam līdzi uz Latviju, iemācījās latviešu valodu un laida pasaulē trīs
meitas, no kurām es vienīgā esmu palikusi, māsas jau mirušas. Pēc
atgriešanās no Krievijas tēvam Strantē piešķīra jaunsaimniecību. Viľš
noārdīja vecu riju. Valsts piešķīra kokus, un tēvs uzcēla savai ģimenei
„Norkalnu” mājas. Četrus gadus mācījos Ulmales skolā, bet pēc bērnu
piedzimšanas nācās vēl mācīties Pāvilostā, lai iegūtu sešu klašu izglītību.
Tāda toreiz bija prasība.
1947.gadā sāku strādāt Pāvilostas zivju fabrikā. Ka kāds
latviešu puisis te būtu bijis? Klubā, kad bija balle, zāle bija pilna ar krievu
zaldātiem. Toreiz te bija tikai veci vīri un puspuišeļi (pusaudţi). Kādā ballē
satiku Ernestu, kurš bija atgriezies no izsūtījuma no Karēlijas, un no
Arājas kļuvu par Treiguti. Nu jau vīrs četrus gadus guļ apakš zemes.
Meita Brigita ar savu vīru Antonu man tie lielākie palīgi. Dēlu
Oskaru aizsūtu pēc maizes. Kādreiz aizstaigāju līdz kaimiľienei Almai,
tagad jau vairs nē. Galva reibst, kājas reizēm sāp, labi vairs nedzirdu, un
redze arī slikta, brilles vairs nelīdz. Tāpēc arī dārzā vairs neko nedaru.
Kādreiz bija lopi, saimniecība, visiem esmu līdzējusi. Tagad dārzs meitas
ziľā.”
Dzimšanas dienas radu pulkā Marija svin katru gadu. Pērngad
esot bijuši Jūrkalnes krogā. Vaicāta par to, ko viľa vēlētu saviem tuvajiem
un mīļajiem, Marija saka: „Labu veselību, nu ko tad citu, tad jau vairāk
neko nevajag!”

(dz.Kupruna) mūspusē ir ienācēja, lai arī te pavadījusi lielu daļu
sava mūţa. Valija ir Rīgas, precīzāk, Bolderājas bērns. Dzimusi
1932.gada 1.februārī un šogad svinēja savu astoľdesmito
dzimšanas dienu. Traģisma pilns ir bijis Valijas dzīves ceļš, tāpēc
jo īpaši no viľas jāmācās, kā dzīves grūtībās un sāpēs nesalūzt.
Valijas dabā ir neţēloties par grūtībām un palīdzēt citiem, ja lūdz.
„Mēs šausmīgi slikti dzīvojām”, atceras Valija, „manu tēvu
(pēc tautības lietuvieti) noslepkavoja Krievijā. Pat īsti nezinu, par ko.
Mamma strādāja mēbeļu fabrikā 12 stundas dienā. Man bija arī
brālis Aleksandrs – trīs gadus vecāks. Mammai nebija laika mūs
audzināt, tāpēc mūs pieskatīja kāda tantiľa Rīgā. Lai būtu vieglāk,
viľa mūs turēja katru savā istabā. Ar brāli
toreiz ļoti
atsvešinājāmies. Zinu, ka viľš sievu noskatīja Jaunpiebalgā, bet tā
arī vairs dzīvē neesam tikušies.
Mamma nolēma pārcelties pie manas krustmātes uz
laukiem, kas bija Madonas pusē – Liezērē. Kad beidzu 7.klasi,
audţutēvs pateica, ka mācīties pietiek. Ir jāstrādā. Man ļoti patika
zirgi. Aizsūtīja mani pie saimnieka govis ganīt, bet tur lika strādāt
visus pieaugušo darbus. Kad man bija kādi 15 gadi, ar vēzi nomira
mamma. Sākās kolhoza laiki. Slaucu govis. Maksāja vienreiz gadā.
Tad izlasīju „Ļeľina Ceļā”, ka šajā pusē vajag strādniekus. Ar kājām
aizgāju līdz Madonai, no turienes nāca autobuss. Satiku Ernestu
Lūku, kurš bija no Klosteres un iekārtoja mani tur darbā pastā, kur
nostrādāju 15 gadus. Pēc tam atnācu uz Sakas pagasta „Kļaviľām”
– kopu cūkas un teļus. Esmu saľēmusi arī pateicības un
apbalvojumus par priekšzīmīgu darbu. Bija mums pašiem sava
saimniecība. Kad māju saimnieki pārdeva, atnācu uz Pāvilostu.
Esmu palikusi viena. Vīru satiku Liezeres rūpkombinātā. Bija jau
man citi ľēmēji, bet neizvēlējos īsto. Viľš bija krievs un straujas
dabas. Radi no manis tāpēc novērsās. Nu jau vīrs ir miris. Neilgi pēc
viľa aizsaulē aizgāja arī dēls Dzintars, abi ar vēzi. Vienīgais
mazdēls dzīvo pie savas mammas Sakā. Kur savās sāpēs par dēla
zaudējumu rodu mieru? Man blakus dzīvesvietai ir baptistu baznīca.
Tur svētdienās aizstaigāju. Pavasarī atkal stādīšu dārzu un puķes
pie mājas. Esmu jau aizrunāta stādīšanas un ravēšanas darbos
Sakā. Malka arī jāsastrādā, lai pietiek visai ziemai. To vienmēr pati
vien esmu darījusi. Rokdarbus strādāt un lasīt vairs nevaru, redze
slikta. Visu mūţu esmu smagi strādājusi. Nekad par to neesmu
ţēlojusies, tāpēc man tagad nav grūti. Veselība man turas. Nav
laika slimot, jāstrādā. Man jau paziľas saka: „Tevi slimības nemīl.
Vienā dienā esi slima, otrā jau danco!”

2012. gada aprīlis

Jānis PUTNS
9.martā nosvinējis
savu 85 dzimšanas dienu.
Tēvu apsveikušas meitas
Lelde un Līga ar ģimenēm
un dēls Ritvars. Jānis ir
vectētiľš
pieciem
mazbērniem
un
vecvectēvs
diviem
mazmazbērniem,
kuri
dzīvo Īrijā.
Dzimis
un
uzaudzis Vaiľodes pagasta
„Lejaslībju” mājās.
Jaunsaimniecība
viľa
vectēvam piešķirta kā
Pirmā
pasaules
kara
dalībniekam,
bet
par
„īpašiem” nopelniem
1905.gada revolūcijā vecaistēvs pabijis arī Sibīrijā. Otrā pasaules kara laikā
mājas, kas atradās pārāk tuvu frontes līnijai, 1944.gada 10.oktobrī
nodedzinātas. Līdz ar K.Ulmaľa apvērsumu Jānis sācis iet pamatskolā.
Mācīties nācies pie trīs daţādām valdībām. Sākumā bijis jāmācās angļu,
tad vācu un visbeidzot krievu valoda. Tā pamatīgi apgūta vien krievu
valoda. Kad Jānis beidzis Aizputes vidusskolu, bijis to sešu audzēkľu
skaitā, kuri „mobilizēti” uz kursiem Jūrmalā. Tur „iztaisīts” par krievu
valodas skolotāju un nosūtīts darbā uz Kazdangu. Vēlāk Jelgavā ieguvis
papildus kvalifikāciju – fizkultūras skolotājs un vienu gadu strādājis
Aizputes vidusskolā. Kad sievu – vetārsti Lūciju Putnu pārcēla darbā uz
Pāvilostas iecirkni, darbu atrada Pāvilostas skolā. Jānis atceras, ka
pabrīdināts par to, ka, lai nesatiktos ar robeţsargiem, Pāvilostā jāiebrauc
pa veco dzelzceļu. Pirmā dzīves vieta – vecās ambulances bēniľos.
1959.gada 1.septembrī sācis strādāt Pāvilostas skolā kā krievu valodas
un fizkultūras skolotājs.
Atmiľā labi palicis notikums ar puišiem, kuri pavasarī ar ledus
gabalu izpeldējuši atklātā jūrā. Tikai viens paspējis nolekt no ledus gabala
un paziľot par to. „Bēgļiem” pakaļ izbrauca kapteiľa Putera vadītais kuģis
un izglābis tos. Raksturīgi šeit bijis tas, ka miesta meitenes neesot
mācējušas peldēt. No laukiem nākušās gan.
Vēlāk Jānis strādājis zvejnieku kolhoza „Dzintarjūra” par dokeri,
atslēdznieku, par štancētavas meistara palīgu, slīpētāju. Štancētavas
produkcija – logu un durvju viras – bijusi slavena visā plašajā Krievijā.
Strādājis arī uz bagara pie ostas padziļināšanas, pie tilta no upes cēluši
Pāvilostā nozagtos riteľus. Paralēli darbam Jānis nodarbojies ar
riteľbraukšanu un 1960-tajos gados piedalījies sacensībās. Spēlējis šahu
un ticis līdz 1.sporta klasei. Zvejnieku spartakiādēs pārstāvējis
pāvilostniekus šahā.
Daudz laika prasījusi dalība kultūras nama
dramatiskajā kolektīvā. Spilgtā atmiľā jubilāram izrāde „Pie Melnā medľa”,
ar kuru kolektīvs skatē ieguvis 1.vietu.
Putnu ģimenei vienmēr bijusi sava saimniecība. Arī tai bija
jāatlicina laiks. Siena vākšana, dārza kopšana bijusi ierasta lieta. Nu
saimniecībā ir tikai vistas un suns. Nu vairāk laika atliek ţurnālu un grāmatu
lasīšanai, kas Jāľa bibliotēkā ir tuvu tūkstotim. Lasa viľš visu- no
zinātniskās fantastikas līdz M.Šolohova „Klusai Donai” un Ļ.Tolstoja
„Karam un mieram” . Un nepavisam nav atrauts no tā, kas pie mums Latvijā
notiek. „Jo pliks, jo traks”, viľš nosaka un turpina: „Korespondenti raksta,
ka bagātajā Vācijā Mersedesus un Poršus grūti ieraudzīt. Bet, kā smejies,
Rīgā var ar kruķi maisīt!”
Pašlaik mājai, kuru ģimene kā bezsaimnieka māju nopirka 1980tajos gados, tiek veikts remonts. Jānis zina stāstīt, ka tajā reiz dzīvojis
Upesmuiţas dārznieks, tad zirgu ārsts, bet par īpašiem nopelniem
1.Pasaules kara laikā māja piešķirta Latvijas armijas pulkvedim Vanagam.
Tagad tā mantiniekiem pieder vien zeme.
Vaicāts par šī brīţa sajūtām, J.Putns atbild optimistiski: „Paēdis
esmu, nosalis neesmu. Cilvēkam jau nekad nepietiek, bet ir cilvēki, kuriem
jāiztiek ar mazāku pensiju.”
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Ciemos kaimiľi

Marta beigās Pāvilostā viesojās aktīvas, zinātkāras un
darboties gribošas sievietes no Jūrkalnes pagasta - māmiľu
klubiľa un rokdarbu pulciľa dalībnieces. Sadarbībā ar Pāvilostas
novada projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri tika apskatītas un
iepazītas Pāvilostas pilsētas iestādes un vietas, kas tapušas,
piesaistot daţādu projektu līdzekļus. Viešľas apmeklēja Pāvilostas
novadpētniecības muzeju un šobrīd renovēto laivu māju, apskatīja
Mūzikas skolu, topošo ierakstu studiju, bibliotēku, novada domi un
veselības centru, iepazinās ar biedrības „No idejas līdz attīstībai”
telpām, tās darbību un nākotnes plāniem. Apskatīja iekārtotos bērnu
laukumus, hokeja laukumu, tenisa kortus un skeitparku. Jūrkalnes
bibliotēkas vadītāja Ligita Kalniľa pastāstīja, ka ekskursijas laikā
gūtas jaunas idejas, kuras var realizēt arī Jūrkalnē. Padomā arī veidot
sadarbību ar Pāvilostas bibliotēkas gados jaunajiem lasītājiem.
Jūrkalnietes saka paldies Vizmai Ģēģerei par atsaucību, daloties
pieredzē un veltot laiku Pāvilostas apskatē!
MARITA HORNA

Pāvilostas vidusskolas īsziľas


1.martā Pāvilostas vidusskolas aktu zālē viesojās NBS SUV
(Nacionālo bruľoto spēku Speciālo uzdevumu vienība) - īpaši
organizēta, apmācīta un ekipēta armijas vienība. 10.– 11.klašu skolēni
tika iepazīstināti ar Nacionālo bruľoto spēku galvenajiem
uzdevumiem: tieši un aktīvi piedalīties valsts sauszemes, jūras un
gaisa teritorijas aizsardzībā un kontrolē, kā arī operācijās īpašos
apstākļos, veikt glābšanas darbus. Sniegta informācija par karjeras
izaugsmes iespējām šajā jomā.

1.martā Rucavā norisinājās Lejaskurzemes novadu sporta
spēļu sacensības galda tenisā. Piedalījās E.Klaks, E.E.Kristapsons,
T.Ķeiris, I.Jaunzems, D.Bērznieks, K.Klaks, K.Cābelis (4.vieta).

Pāvilostas vidusskolas sporta zālē
7.martā notika
Lejaskurzemes novadu sporta spēļu sacensības volejbolā A grupas
jauniešiem. 1.vietu ieguva Aizputes vidusskolas skolēnu komanda.
20.martā spēkiem mērojās B grupas jaunieši. 1.un 2.vietu ieguva
Aizputes vidusskolas komandas, 3.vieta Pāvilostas vidusskolas
skolēnu komandai.

8. un 9.martā Pāvilostas vidusskolas 12. klases komanda ar
nosaukumu „Vētras spēle” piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā
„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzľēmumos” jeb konkursā „Smārts. Spēle
tiem, kas mācās”.
Pirmajā kārtā no visas Latvijas piedalījās 77 komandas, bet pusfinālā
25 komandas. Finālā komanda ”Vētras spēle” ieguva 3.vietu.
Pusfinālu ar komandas „Vētras spēle” piedalīšanos varēsiet redzēt 28.
aprīlī kanālā LTV1, finālu 26.maijā.

16.martā skolotājas Daces Bunkas vadībā ansambļa
meitenes piedalījās dziesmu vakarā „Vērgales Sniegpulkstenītis”.

27.martā pie 12. klases audzēkľiem viesojās pārstāvji no
Liepājas Universitātes, informējot par studiju iespējām, jaunām
mācību programmām.

28.martā Grobiľā Lejaskurzemes novadu sporta spēļu
sacensībās volejbolā B grupas jaunietes ieguva 2.vietu (vadītāja
S.Ansone). 12. klases audzēkľi Liepājas teātrī noskatījās R.Blaumaľa
lugas „Ugunī” iestudējumu.

29.martā 11.,12.klašu audzēkľi piedalījās RTU Liepājas
filiāles rīkotajā karjeras izvēles konkursā. Ieklausījās informācijā par
mācību iespējām RTU fakultātēs.

Atbalstām no 20.marta līdz 16.aprīlim Lielās Talkas
ietvaros Latvijas Radio 2 rīkoto kampaľu PET plastmasas pudeļu
korķu vākšanā. Mērķis – izveidot rekordlielu korķu karti, nofotografēt
to un izgatavot atklātni ar šo karti un sveicienu visām pārējam
pasaules valstīm, kurās šogad notiks Lielā Talka. Skolā korķīšu
vākšanu beigsim ātrāk, lai savlaicīgi ar Pāvilostas novada pašvaldības
saimniecības pārzines G.Vērnieces starpniecību nogādātu Rīgā.
Turpinājums 11.lpp.
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Turpinājums no 10.lpp.


2.klase pēc klases audzinātājas I.Priedoliľas
ierosinājuma piedalījās „Goda teātra” rīkotajā zīmējumu
konkursā "Kā izskatītos Diegabiksis, ja viľš būtu
astoľgadīgs puika?". Fināla atlasē par interesantāko
zīmējumu varēja nobalsot mājas lapā www.draugiem.lv.
Zīmējums ar lielāko balsu skaitu tiks izmantots izrādes
afišas izgatavošanai, tās autoram būs iespēja ielūgt visu
savu klasi uz izrādi.

Skolotāja A.Paipa vadībā tiek izlikti putnu būri.

Š.g. 30.aprīlis tiks atstrādāts 28.aprīlī. 8.,9.
klašu grupa šo dienu izmantos mācību ekskursijai uz
Rundāles pili un citiem apskates objektiem. 11.,12. klase
Alsungā piedalīsies draudzības sporta dienā.
Paldies, pedagogiem par ieguldīto darbu!

Pāvilostas vidusskolas 12. klases komanda
– 3. labākie Latvijā konkursā
„Smārts. Spēle tiem, kas mācās.”

13.aprīlī plkst. 14.00 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē
notiks skolēnu atskaites koncerts

”Jampadracis liedagā”.

Būs apskatāmi I.Priedoliľas un I.Vīgantes interešu
pulciľu darbu izstāde. Ieeja brīva, visi gaidīti!
MARITA ROLMANE

Skolas padomē lēmumi

(06.03.2012.)
1.
Vecākiem iesūtīt savu viedokli par skolēnu
darba burtnīcām uz Mykoob savas klases audzinātājam.
Skola vēlreiz pārskatīs jautājumu par darba burtnīcu
nepieciešamību mācību priekšmetos.
2.
Atbalstīt nākošajā mācību gadā Projektu
nedēļas organizēšanu pa atsevišķām dienām.
3.
Gan vecākiem, gan skolai meklēt jaunas darba
formas un iespējas savstarpējai sadarbībai, vecākiem
aktīvāk apmeklēt skolas rīkotos pasākumus.
4.
Ierosināt pašvaldībai Dzintaru ielā (skolas
pusē) nomainīt aizlieguma zīmes automašīnām, lai būtu
atļauts apstāties un izlaist skolēnus skolas pusē.
5.
Nākošajā sezonā slidotavā ierosināt sadalīt
laikus: kad hokejs, kad tikai slido, lai arī mazie bērni
varētu netraucēti slidot.

Projektu nedēļā Pāvilostas
vidusskolā

Projektu nedēļā mēs, daļa no 8.klases
skolniekiem, bijām pie sporta skolotāja Zinta Vīguļa un
izveidojām projektu „Pāvilostas novada sacīkstes
volejbolā.”
Pirmajā dienā izrunājām to, kas mums jāizdara,
un izveidojām gan afišu, gan diplomus, gan protokolus un
tabulas. Otrajā dienā izmēģinājām sacensību norisi.
Trešajā dienā uzzinājām labāko volejbola spēlētāju mūsu
vidū. Tas bija Elvis Vīgants. Ceturtdien mājās
gatavojāmies un piektdien prezentējām savu projektu
citiem skolēniem.
Sacensības notika 6.martā Pāvilostas sporta
zālē, kurās piedalījās Pāvilostas un Vērgales jaunieši.
Prieks, ka pirmās vietas izcīnīja pāvilostnieki.
Mums visiem šis projekts patika, un sakām
paldies Z.Vīgulim un visiem, kuri mums palīdzēja projektu
izveidot.
8.klases skolniece ITIJA OZOLIĽA

Pāvilostas vidusskolas 12.klases komanda - 3.vietas ieguvēji. Foto: Ārija Paipa

Pāvilostas vidusskolas 12. klases komanda – Laine, Ivita, Dace, Renāte, Ilze,
Ieva, Vizma, Samanta, Pēteris un Edgars – 8. un 9.martā piedalījās Eiropas Sociālā
fonda projektā „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzľēmumos” jeb konkursā „Smārts. Spēle tiem, kas
mācās”. Tajā pirmajā kartā no visas Latvijas piedalījās 77 komandas, bet pusfinālā
tika vien 25, tai skaitā arī mūsu komanda.
Mūs komandas nosaukums bija „Vētras spēle” un devīze „Darbs uz droša viļľa”.
Pirms pusfināla mūsu skolā notika apmācība ţūrijas locekļu - Latvijas Brīvo
Arodbiedrību Savienības Darba aizsardzības eksperta Mārtiľa Puţula un LBAS
jurista Kaspara Rācenāja - vadībā. Kurzemes reģiona pusfinālā piedalījās Grobiľas
ģimnāzijas 12.klases, Pāvilostas vidusskolas 12.klases, Draudzīgā aicinājuma
Liepājas pilsētas vidusskolas 11.a klases, J.Čakstes Liepājas pilsētas vidusskolas
12.klases un Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 12.klases komandas.
Pusfinālu ar komandas „Vētras spēle” piedalīšanos varēsiet redzēt 28.
aprīlī kanālā LTV1.
Uzdevumi bija patiešām āķīgi - viktorīna, kapteiľu jautājums, darbs ar
planšetdatoriem, video analizēšana un atvērtie jautājumi. Sīvā cīľā mūsu komanda
uzvarēja un ieguva iespēju pārnakšľot viesnīcā Rīgā, iet uz kino, paēst pusdienas
„Lido”. Gatavojāmies vakara finālam, kur piedalījās komandas no Skīveriem,
Iecavas, Aglonas, Rīgas Hanzas vidusskolas. Uzdevumi bija daudz grūtāki un
āķīgāki nekā pusfinālā, kas mulsināja ne tikai mūs. Pie iepriekšminētajiem
uzdevumiem nāca klāt darba ievadinstruktāţa, kuru komandas kapteine Laine vadīja
Valsts Darba Inspekcijas direktoram Renāram Lūsim, kura amats tajā brīdī bija
plauktu krāmētājs lielveikalā. Pats interesantākais bija pēdējais uzdevums – Dacei
un Lainei bija jāapģērbj ceļu darbinieks (Renāte) atbilstošā apģērbā. Pirms fināla
pēdējā uzdevuma komandu rezultāti bija punkts punktā, to varēsiet redzēt 26.
maijā. Komandas bija ļoti spēcīgas un rezultātā ieguvām godpilno 3. vietu.
Rezultātus paziľoja LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, savukārt ţurijas komisijas
priekšsēdētāja bija Līvija Marcinkēviča, LBAS priekšsēdētāja vietniece.
Organizatori bija parūpējušies arī par balvām. Liepājas Olimpiskais centrs
dāvināja vienreizēju apmeklējumu baseinam un SPA visai komandai. Ieguvām kasti
ar „Laimas” garšīgajiem saldumiem, datu atmiľu kartes, kā arī skolai “Zvaigznes
ABC” dāvanu karti 150 Ls vērtībā grāmatu iegādei.
Liels paldies skolotājai Ārijai Paipai par gatavošanu konkursam, šoferim Dainim
Vinkleram par divu dienu garo braucienu un organizatoriem par silto uzľemšanu.
Konkurss par darba tiesībām ir brīnišķīga pieredze un stabils pamats darba
uzsākšanai nākotnē. Nebaidieties un piedalieties šāda veida konkursos, kuri dod
lielu pieredzi! Liels, liels paldies LBAS!
Pāvilostas vidusskolas 12. klases skolniece,
komandas „Vētras spēle” kapteine
LAINE ŠILDERE
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28.martā pieredzes
apmaiľas
brauciena
ietvaros Pāvilostā viesojās
pārstāvji no Vidzemes
tūrisma
asociācijas.
Kopskaitā
22
tūrisma
speciālisti no Smiltenes,
Saulkrastiem,
Līgatnes,
Limbaţiem,
Valkas,
Valmieras,
Rūjienas,
Gulbenes u.c.
Pāvilostas
novada
TIC
darbinieki
kolēģus
iepazīstināja ar savu darbību
novadā,
domes
priekšsēdētājs
pastāstīja
plašāk par novadu un ostas
mazpilsētu,
bet
muzeja
vadītāja par novada vēsturi
un vērtībām.

Foto: Marita Kurčanova.

VIDZEMES TŪRISMA PĀRSTĀVJI VIESOJAS PĀVILOSTĀ

Pēc nelielas ekskursijas pa pilsētu tūrisma pārstāvji tālāk devās uz Liepājas pusi.
Pāvilostas novada TIC v.v. MARITA KURČANOVA

Foto: Marita Horna.

LIELDIENAS IESKANDINĀTAS

Koncerta izskaľā visi kopā nodziedāja dziesmu par sapľiem un cerībām Krāsaini sapľi pār Tevi,
Krāsaini sapľi pār mums,
Krāsaini sapľi lai izrotā dienas
Tev, man un jums!

MARITA HORNA

RADOŠĀS DARBNĪCAS BIBLIOTĒKĀ
Pie pašu gatavotiem Lieldienu dekoriem
no kreisās Janeks Kants un Una
Stendze. Foto: Mairita Vītola

Zaļajā ceturtdienā,
5.aprīlī Pāvilostas kultūras
nama mazie pašdarbnieki ar
dziesmām
un
dejām
ieskandināja Lieldienas.
Ar
sirsnīgiem
aplausiem skatītāji sveicināja
mazos Cālīšus - Gerdu Lācīti,
Gabrielu Vagotiľu Vaguli,
Raineru Zamarīti un skanīgas
Lieldienu dziesmas izpildīja
ansamblis
„Burbulīši”
skolotājas Aijas Gertsones
vadībā. Diviem kolektīviem,
kuri savu darbību uzsāka tikai
š.g. janvārī, šī bija pirmā
uzstāšanās
un
īstas
„ugunskristības” - dramatiskā
kolektīva dalībnieki parādīja
iestudējumu „Uguns dvēselīte”
(vad. Marita Horna), bet mazie
dejotāji apgūto raito soli trīs
dejās (kolektīva vadītāji Daiga
Cābele un Einārs Vārsbergs).

4.aprīlī Pāvilostas bibliotēkā notika radošās darbnīcas ”
Lieldienu dekori”. Biju gandarīta par ļoti lielo atsaucību. Ar bērniem
gatavojām cāļus, zaķus un oliľām dekorus (oliľas pārtapa par
skaistiem ziediem).
Paldies visiem atsaucīgajiem bērniem un jauniešiem! Pēc
jauniešu pieprasījuma nākamās radošās darbnīcas būs maija vidū,
kad atgriezīšos no atvaļinājuma. Sekot līdzi informācijai Pāvilostas
mājas lapā un uz afišu stabiem.
MAIRITA VĪTOLA
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Pēc konkursa varam tikai secināt to, ka jāturpina mācīties tālāk vēl
ar lielāku degsmi, lai nezaudētu pašlaik iegūto un būtu manāma izaugsme
nākamgad. Darbs ir jāiegulda ļoti liels, un, lai sasniegtu labus rezultātus, ir
jābūt lielai pacietībai un gribasspēkam gan audzēknim, gan pedagogam, gan
arī vecākiem.
Vijoļspēles skolotāja DACE BĒRZNIECE

Mūzikas skolā

Kā jau katru gadu – pavasaris spraigākais konkursu laiks.
Arī šogad vijoļspēles un čella spēles audzēkľus aicināja nu jau VII
Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu
audzēkľu konkurss „Sol-Re-La-Mi”. 28.marta saulainā rītā 1.klases
audzēknes Alise Aleksandra Griškēviča un Rasa Lācīte, 4.klases
audzēkne Aivija Dima (fotoattēlā), kā arī mūsu koncertmeistare
Inguna Venena devāmies uz Saldu.
Šogad konkursā pavisam piedalījās 34 dalībnieki no
Ventspils, Saldus, Em.Melngaiļa Liepājas, Aizputes, Nīgrandes,
E.Vīgnera Kuldīgas, Skrundas, Pāvilostas Mūzikas skolām. Katram
dalībniekam bija jāatskaľo 2 daţāda rakstura skaľdarbi.
Pārsteidzoši rezultāti šogad bija 1. klašu grupā – II pakāpes
diplomu ieguva Alise Aleksandra Griškēviča, bet, pietrūkstot 0,2
punktiem no trešās vietas, Atzinības rakstu saľēma Rasa Lācīte, I
vieta šajā grupā netika piešķirta. 4., 5. klašu grupā šogad liela
konkurence, un konkursanti jau izpildīja daudz sareţģītāku un
grūtāku programmu. Arī Aivijai programma nebija no vieglajām,
bija jāsacenšas arī ar 5.klases audzēkľiem, līdz ar to viľa šogad
saľēma Pateicības rakstu.
Ţūriju pārstāvēja 5 pedagogi no daţādām mūzikas
skolām, kuri vērtēja visu audzēkľu sniegumu un atzina to, ka
konkursa līmenis ir krietni audzis un nav neviena priekšnesuma, ko
varētu nosaukt par nesagatavotu vai sliktu. Par to liecina arī
audzēkľu saľemtais punktu skaits par uzstāšanos.

Piektdien, 30 marta pēcpusdienā, Liepājas pilsētas 2. mūzikas
skolā notika Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavierspēles audzēkľu
festivāls „DEJU MOZAĪKA”, kurā vienkopus pulcējās 24 audzēkľi no 2. līdz
6. klasei no Kalētu, Skrundas, Nīcas, Vaiľodes, Aizputes, Alsungas,
Priekules, Pāvilostas un Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolām. Pats festivāla
nosaukums „DEJU MOZAĪKA” norāda, ka jāatskaľo deju mūzika no senām
dejām, kā Sarabanda, Menuets, Burrē, līdz jaunāko laiku dejām, kā valsis,
regtaims, tango. Katrs audzēknis atskaľoja divus skaľdarbus.

Elīna Libķena. Foto: Inga Šnore.

Foto: Dace Bērzniece

KLAVIERSPĒLES FESTIVĀLS

Mūsu skolu festivālā pārstāvēja skolotājas Ingunas Venenas 3. klases
audzēkne no Vērgales - Elīna Libķena, izpildot G. Bēma Menuetu un V.
Salaka Deju. Festivāla dalībnieku sniegumu vērtēja ţūrija. Visi festivāla
dalībnieki un viľu pedagogi saľēma Pateicības rakstus.
Festivāls bija atskaites punkts visiem pedagogiem, kuri gatavoja
audzēkľus, lai vērtētu, kāds līmenis jāsasniedz, lai kā līdzīgs ar līdzīgu
audzēkľi varētu mēroties spēkiem. Festivāla dalībnieki šķīrās, piepildīti ar
gaišām domām, jaunām idejām un cerību uz turpmākām radošām tikšanām.
Mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE

Vai tu mīli jūru?

Tie astoľpadsmit jaunieši, kuri piedalījās triju nedēļu ilgajā
apmācību ciklā Pāvilostā un iemācījās daudz ko jaunu un dzīvei noderīgu,
atbildot uz šo jautājumu droši vien teiks – jā. Nodarbībās iegūtas zināšanas
tīklu lāpīšanā, špleisē, mezglu siešanā, Morzas ābeces pielietošanā un arī
kulinārijā. Pilnveidotas zināšanas biznesa plāna izveidē un uzľēmējdarbības
uzsākšanā.
Apmācību laikā radās jaunas un interesantas idejas par pilsētas
attīstību, vīzijas kā uzlabot sev apkārt esošo vidi, apkārtni. Projekta realizētāji
izsludinājuši konkursu, kura kopējais finansējums ir Ls 1000. Vairāki jaunieši
gatavo projektus, lai ar tiem piedalītos konkursā.
Pēc apmācību cikla varējām dzirdēt ļoti pozitīvus vārdus gan no
pasniedzējiem, gan organizatoriem, gan dalībniekiem. Uzklausot daţādus
viedokļus, varējām tikai priecāties, par pozitīvismu un jautājumiem, par vēlmi
turpināt šāda veida apmācības.
Vēlamies teikt lielu paldies SIA,, Latvijas lauku konsultācijas un
izglītības centram’’, Zivsamniecības Sadarbības tīklam, Lauku atbalsta
tīklam, Pāvilostas novada domei, Pāvilostas muzejam, biedrībai ,,No idejas
līdz attīstībai’’ un Ievai Kreicbergai!
ZANE ANSONE, ELĪNA CITSKOVSKA

Pieredzes bagātais pāvilostnieks Haralds Lukšēvics ierāda jauniešiem
mezglu siešanas veidus. Foto: Irina Kurčanova
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Gaidīsim pavasari kopā!

Teātra dienas dalībnieki. Foto: Marita Horna.

Mazie cāļi sadziedas Cīravā
29. martā
Cīravas
kultūras
namā satikās 22
pirmsskolas vecuma
bērni no Aizputes,
Kazdangas,
Vaiľodes,
Pāvilostas, Vērgales
un
Cīravas.Šogad
Pāvilostas
pilsētu
pārstāvēja trīs cālēni:
Gerda Lācīte (4 gadi)
izpildīja Ē. Siliľas
dziesmu
„Kāda
katram
dziesma”,
Gabriela
Vagotiľa
Vagule
atraktīvi
izpildīja U. Marhilēviča
dziesmu

Trīs Pāvilostas Cālēni kopā ar lielo Cīravas cāli.Foto: Monta Pētermane.

Mazākie rādīja uzvedumu „Bēgļi” – par divām jautrām un
nebēdnīgām meitenītēm, no kurām aizbēg visas rotaļlietas, bet
„Taurenīši” izrādīja „Zaķīšu mājiľu” - stāstu par Zaķīti, kurš savas
labās sirds dēļ gandrīz pazaudēja savu mājiľu. Domāju, ka mazie
aktieri un viľu audzinātājas bija gandarītas par paveikto. Pēc
izrādēm bērni parādīja skatītājiem arī dziesmas un dejas, ko bija
iemācījušies. Pasākums bija sirsnīgs un izdevies. Par to liecināja
skatītāju, kuri bija ieradušies kuplā pulkā, smiekli, smaidi un
aplausi.
MARITA HORNA

„Sarkanās kurpes”, bet Rainers Zamarītis droši un pārliecinoši izpildīja
dziesmu „Komisārs Reksis”.
Paldies, mazajiem dalībniekiem un viľu vecākiem!
Mazie „Cālēni” Pāvilostas iedzīvotājiem savus priekšnesumus
parādīs 5. aprīlī, Lieldienu pasākumā Pāvilostas kultūras namā.
MARITA HORNA

Pasākuma vadītājas Monta Pētermane un Ligita Eihvalde.
Foto: Marita Kurčanova

Spēlējam teātri

27.martā, ievērojot iedibināto tradīciju, Pāvilostas PII
„Dzintariľš” grupiľu – „Saulītes” (1,5 – 2 gadīgie) un
„Taurenīši” (3 - 4 gadīgie) bērni un audzinātājas vecākus,
vecvecākus, bērnu dārza darbiniekus un pārējos audzēkľus
aicināja uz Teātra dienu.

Ar šādiem vārdiem Pāvilostas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes „Dzintariľš” bērni ciemos pie sevis aicināja
kaimiľu novadu 5 un 6 gadīgos bērnus. Ielūgumā bija piekodināts,
ka ciema kukulim līdzi jāľem 3 dziesmas un 1 rotaļa, lai pavasaris
atnāk skanīgs un priecīgs.
3. aprīlī Pāvilostas kultūras namā starpnovadu sadziedāšanās
pasākumā kopā satikās 90 piecgadīgie un sešgadīgie bērni no Alsungas,
Cīravas, Vērgales un Pāvilostas, pieskandinot kultūras namu ar pašu
izraudzītām dziesmām. Ar bēdīgām un jautrām dejām ciemiľus izklaidēja
Pāvilostas pirmsskolas iestādes dejotāju pulciľš.
Pasākuma idejas autore Aija Gertsone par šo pasākumu saka:
„Pirms visa Latvija tika sadalīta novados, Liepājas rajona sešgadīgie
bērni katru pavasari satikās bērnu svētkos. Ar novadu izveidošanos šī
tradīcija zuda, un līdz ar to zuda iespēja satikties plašākam pirmsskolu
iestāţu bērnu lokam, lai apzinātos, ka pirmsskolas vecuma bērni ir
nozīmīga sabiedrības daļa. Man ir gandarījums, ka mums izdevās
saaicināt kopā vairāku pirmsskolas izglītības iestāţu bērnus un
pārliecināties, ka dziedāšana un dejošana sagādā prieku mums visiem.”
Par idejas morālo atbalstu gribam pateikties Silvijai Lejai, par
finansiālo atbalstu Pāvilostas novada domei un tās priekšsēdētājam
Uldim Kristapsonam. Tas bija lieliski, ka pēc dziedāšanas bērniem bija
iespēja iestiprināties ar kliľģera gabaliľu un siltu tēju, lai mazos dziesmu
svētkus var turpināt ar jautrām rotaļām un dejām, jo ar tukšu vēderu nav
nekādas jautrības. Paldies, visiem, kas pielika savu roku, lai šie
sadziedāšanās svētki varētu notikt! Cerēsim, ka tie varētu kļūt par jauku
tradīciju.
Vadītāja MONTA PĒTERMANE

Lieldienas Pāvilostas pirmsskolas
izglītības iestādē "Dzintariľš" ar
raibām oliľām sagaidītas

Foto: Monta Pētermane.
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Piemiľas pēcpusdiena
Vērgales muzejā
Svētku gadatirgus Vērgalē
4.maijā plkst. 9.00 Vērgales centrā gadatirgus.
Aicināti piedalīties mājraţotāji, zemnieki, amatnieki un daţādu
lietu un mantu tirgotāji. Būs izsole. Bērniem piedāvājam
piepūšamās atrakcijas (par maksu), cukurvati, popkornu.
Tirgus laikā būs iespējams ne vien tirgoties un iepirkties, bet
arī plkst. 10.30 klausīties grupas ,,Sandra” visjaunāko
programmu.
Dalību tirgotāji var pieteikt līdz 2.maijam, zvanot
pa tālruľa numuru 29189223 - Velgai

15.aprīlī, svētdien, 12.00 Ziemupes TN

Duets Sandra aicina
uz koncertu „Mīlēsim”

Ieeja Ls 2.00.

Ieplānojiet teātra apmeklējumu svētdien, 27.maijā!
Šajā svētdienā pie mums ciemos brauks Nacionālā
teātra aktieri Zane Janševska, Mārtiľš Brūveris un Voldemārs
Šoriľš, Dailes teātra aktieris Juris Kalniľš un Neatkarīgā teātra
Kabata aktrise Aīda Ozoliľa.
Plkst.14.00 Vērgales kultūras namā varēsim vērot

,,Balkona ragneši’’

komēdiju
- reţisors
- mūsu Voldemārs Šoriľš. Aktieri pirms izrādes sola visas
sievietes pacienāt ar Ragneša zupu, bet vīriešus gaida kaut
kas smalkāks. Sīkāka informācija būs maija Pāvilostas Novada
Ziľās un uz afišām . Ieejas cenas būs draudzīgas mums
visiem, un biļetes varēs nopirkt iepriekšpārdošanā.
Sīkāka informācija pie VELGAS FREIMANES

„...Plūst laika upe
no aizlaikiem kupla –
vienā mūžā to neizmērot...”
17.martā Vērgales muzejā tika
rīkota piemiľas pēcpusdiena, veltīta
Alfredam un Lienei ŠNIPKĒM. Uz to
pulcējās radi, draugi,
bijušie darba kolēģi un mūsu pagasta
iedzīvotāji, lai uz brīdi kavētos atmiľās par
Lienes un Alfreda veikumu. Marta mēnesis
ir zīmīgs ar daţādiem atceres datumiem –
1992.gada 13.martā atvēra Vērgales muzeju,
8.marts ir Lienes un Alfreda kāzu diena un
23.marts Alfreda dzimšanas diena. Šogad
viľam apritētu 80 gadu. Muzejā pie
manteļskursteľa meita Daina Vagule bija
sagatavojusi jauku noformējumu par godu
saviem vecākiem. Turpat arī vāzēs sagūla
ciemiľu sanestie ziedi un buķetes, kuras vēlāk
tika aizvestas uz Vērgales kapsētu.
Pasākuma laikā tika rādīti filmu
fragmenti, fotogrāfiju slīdrādes, kas radīja

ALFREDAM - 80
Kad cīruļi dzīvību slavē
Ar sidraba zvārguļiem skaļiem,
Kā gan no jauna var nepiedzimt
Reizē ar pirmajiem paliem.
Kā gan var vakaros neatnākt
Pelēkā mijkrēslī klusi,
Lēnām bez skaņas, nemanot,
Apciemot dzimto pusi.
Nu tāpēc jau pusnakts stundās
Neredzami pirksti
Senas grāmatas šķirsta
Un reizēm caur rītu
Kā trauslu stiklu
Dzird aizbraucam motociklu.
Tu, atkal šeit esi bijis!
Es dodu visus simt!
Kad cīruļi dzīvību slavē
Kā gan var nepiedzimt!
(A.Grava)

sajūtu, ka Liene un Alfreds vēl ir tepat mums blakus, kopā ar mums. Atmiľās
dalījās bijušie darba kolēģi – A.Grava, M.Sīpola un J.Vitrups. Arī māsīca Gaida
un meita Daina.
Lienes un Alfreda mīļākās dziesmas, „Miglā asaro logs”, „Liepās
satumst vēji” u.c., izpildīja Vineta no Aizputes. Marta Aniľa lasīja fragmentus
no A.Šnipkes vēstulēm. Daudzu gadu gaitā A.Šnipkes sakrātie materiāli tagad
ir apkopoti un iesieti vākos. Pasākuma dienā tie atradās Vērgales muzejā un
ikvienam bija iespēja tos apskatīt. Par to, lai nekas no Alfreda krātajiem
materiāliem nepazustu, jāpateicas Alfreda meitai
Dainai. Bet bijušais darba kolēģis Aivars Grava piemiľas pēcpusdienā nolasīja
savu jaunāko dzejoli, kurš veltīts Alfredam Šnipkem 80 gadu jubilejā, par kuru
savukārt Daina saka tā: „Vienmēr esmu apbrīnojusi cilvēkus, kuri spēj rakstīt.
Pasacīt, ko jūti, nojaust, ko citi. Un kāda harizma plūst no burtiem rakstīta
vārda, ja tajā kāds gabaliľš no sirds pielikts klāt!”
VITA BRAŢE

Lieldienas Saraiķos

Foto: Vita Braţe

9.aprīlī, otrajās
lieldienās
Saraiķos
notika
Lieldienu
pasākums.
Brīvdienu mājas
„Zariľi”
iekšpagalmā
Lieldienu
Zaķis
bija
sarūpējis
daţādus
pārsteigumus – sadējis
olas, bija iespēja šūpoties,
notika olu ripināšana, tika
cepta pantāga, garda
ķirbju kūka un zāļu tēja!
Īpašs
paldies
brīvdienu mājas „Zariľi”
īpašniekiem Ilmai un
Ignātam RUDUŠIEM par viesmīlību un gardo kūku!
VITA BRAŢE
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9.martā Vērgalē
atkal notika viens
sirsnīgs un mīļš
kopā sanākšanas
pasākums - Ģimeľu
vakars.
Tiem, kas
mīl un saprot, ka
diviem kopā būt labi.
Par mīlestību runāja
Velga, mīlestību ļoti
jauki un sirsnīgi
izdziedāja
mūsu
novadnieki
Uldis
Marhilēvičs un Ance
Krauze.

Nākamais
ģimeľu
vakars
Vērgalē
2013.gada
8.martā. Tad gan būs svētki
dubultā!

Iedzīvotāju sapulce Vērgalē

Šī gada jubilāri –

15.martā Vērgales kultūras namā notika pagasta iedzīvotāju

sapulce.
Sapulcē piedalījās apmēram 30 iedzīvotāju un deputāti Uldis Kristapsons,
Jānis Vitrups, Daina Vītola, Anna Brūkle, Vizma Ģēģere un Vita Cielava.
Īsu pārskatu par paveikto gada laikā un plānoto turpmāk sniedza
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U.Kristapsons un viľa vietnieks
J.Vitrups.
2011.gadā tika pabeigts ūdenssaimniecības renovācijas projekts
Vērgalē, Ziemupē, Saraiķos un Plocē, Vērgales kultūras nama remonts,
Vērgales bibliotēkas remonts, izveidota un iekārtota sociālā istaba Plocē.
Domes priekšsēdētājs U.Kristapsons informēja iedzīvotājus par
Pāvilostas novada teritoriālo plānojumu, kurš stāsies spēkā 2013. gadā un
ar to saistīto nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinājumu. Iedzīvotāju
uzmanība tika vērsta uz to, ka 6 līdz 7 reizes augstāks nekustamā īpašuma
nodoklis būs tiem zemes
lietotājiem, kuriem lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ietilps ciemata teritorijā. Zemju īpašnieki tiek aicināti
piedalīties jaunā teritoriālā plānojuma pirmās kārtas apspriešanā, kas
notiks 2012.gada aprīlī. Informāciju skat. 5.lpp.
2012.gadā ES projekta ietvaros tiek plānots izveidot gājēju celiľu
pie Vērgales muzeja, Vērgales pamatskolā telpu remonts un interaktīvās
tāfeles iegāde. Saraiķu centrā tiks savests kārtībā laukums. Ploces ciemā
plānots atremontēt veco Ploces tautas namu, kur pēc tam varētu ierīkot
vietu aktīvai atpūtai un izveidot ugunsdzēsības muzeju.
Policists Arnis Vītoliľš iedzīvotājiem sniedza īsu pārskatu par
savu darbu aizvadītajā periodā un iepazīstināja klātesošos ar jauno Valsts
Policijas inspektoru Rinaldu Gauli. Iedzīvotājiem tika atgādināts par līgumu
slēgšanu
par
saimniecisko
atkritumu apsaimniekošanu pie
individuālajām mājām, jo pretējā gadījumā tiks piemērots administratīvais
sods.
Iedzīvotāji uzdeva jautājumus.
1. Vai ir pabeigts ūdenssaimniecības projekts Vērgalē?
Vēl jānolīdzina zeme trašu rakšanas vietās un jāatjauno zālājs.
2. Kāds ir termiľš, līdz kuram jāiesniedz iesniegumi par jauno
teritoriālo plānojumu?
Iesniegumus var iesniegt līdz aprīļa vidum.
3. Cik stundas dienā jāstrādā simtlatniekiem un kurš uzrauga viľu
darbu?
Pagaidu algoto darbu veicējiem jāstrādā 8 stundas. Pāvilostā viľu darbu
uzrauga A.Alnis un G.Vērniece, bet Vērgales pagastā J.Vitrups un
V.Alseika.
Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE

Zaiga un Edvīns GAUSMAĽI – 45 .
Foto: Māris Ališauskis.

Šogad nopietnu pārbaudījumu Lieldienu rītā izturēja Velga
un Gita Gausmane, plkst.5.45 uzsākot skrējienu uz avotiľu. Pēc
šūpošanās Vērgales centrā, skrējējas pavadīja sniegs un stiprs vējš, bet
meitenes gan nomazgāja muti avotiľā, gan aizkūra ugunskuru, apēda olas
un sagaidīja aiz sniega pārslām paslēpušos saulīti.
Pie centra eglītes uz Lieldienām bija apmeties Lieldienu zaķis un
koši sarkanas rozes. Paldies darbu autorēm Dacei Gričelei un Ingai
Čipānei. Kultūras nama foajē visus sagaidīja dzīvs Lieldienu zaķis un liela
auguma rotaļu zaķis, kurš visus aicināja nobalsot par labāko zīmējumu.
Jautrās rotaļās ar dziesmām un kustībām un daţādās spēlēs – piemēram
slotiľ un bumbiľboli un citās atrakcijās iesaistījās gan lielie, gan mazie. Ļoti
aktīvi pa zāli darbojās čaklā Vāverīte, kas ļoti līdzinājās bērnudārza
audzinātājai Lilitai Gulbei un zaķis, kam varēja saskatīt līdzību ar Velgu.
Tad visi devās laukā. Citi šūpojās, citi devās meklēt zaķu atstātās olas
dīķmalā, Vērgales parkā un skolas ābeļdārzā. Pie šķūnīšiem varēja
izmēģināt roku mērķa šaušanā, kur galvenais tiesnesis bija Alfrēds. No vēja
paslēpāmies pie malkas šķūnīšiem, kur ripinājām olas un sacentāmies
bumbiľu mešanā spainī.
Lai arī Lieldienu rītā putenis bija parūpējies par brangu sniega
kārtu, tas tomēr nesabojāja svētku sajūtu, cilvēki smaidīja un cits citam
novēlēja – priecīgas Lieldienas!
VITA BRAŢE

Mūsu lepnums – stiprās ģimenes

Inese un Andris REĽĶI – 35 .
Foto: Māris Ališauskis.

Jubilāru pāri saľēma
pavasarīgus ziedus
un parakstījās Goda
grāmatā, bet savu
dāvanu – foto rāmīti
ar šī vakara bildi
(paldies
par
to
fotogrāfam, dejotājam
no VPDK ,,Vērgalīte’’
Mārim Ališauskim),
saľēma
pusnaktī
pirms svētku kūkas.
Muzikants Elgars bija
sava
uzdevuma
augstumos un rūpējās
ne tikai par raitu dejas
soli, bet arī par
atraktīvām atrakcijām.

Zaiga un Edvīns GAUSMAĽI –
45
Inese un Andris REĽĶI – 35
Marija un Ilmārs GŪTMAĽI – 35
Guna un Aivars LAUMAĽI – 25
Sarmīte un Olafs BEĶERI – 25
Sanita un Normunds DUNKERI
– 20
Inga un Mārtiľš LEJARĀJI – 15
Aiga un Andis TROFIMOVI – 10
Ieva un Ģirts LOČMEĻI – 10

Marija un Ilmārs GŪTMAĽI – 35 . Foto: Māris Ališauskis.

Baltās Lieldienas Vērgalē
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Ģimeľu vakars Ziemupē
Šajā
vakarā
piedalījās 15 pāri
ar daţādu kopā
nodzīvotu
gadu
skaitu - no viena
līdz pat 42 gadiem!
Tradīcijām bagāts
ir šis pasākums 30
gadu garumā. Kā
katru gadu arī
šogad
lielajā
svečturī
tiek
iedegtas sveces.

Anda un Mārtiľš MIHELSONI – 5 gadi.
Foto Vita Braţe.

17.marta vakarā Ziemupes tautas namā jau 30. reizi notika
ģimeľu vakars „PIE ĢIMENES PAVARDA.”

-5, Anda un
Mārtiľš
Mihelsoni – 5.
Pusnaktī
zālē
tika
ienesta
svētku torte ar
30 svecītēm.
Pirmais
ģimeľu vakars
Ziemupes tautas
namā
notika
1982.gadā. Tā
idejas autore bija
toreizējā

Evita un Andris SPRIČI – 5 gadi.
Foto Vita Braţe.

Šis godpilnais pienākums tiek uzticēts trijām Blūmu ģimenēm – Skaidrītei
un Edgaram, kas kopā nodzīvojuši 33 gadus (viľi uz šo pasākumu
ieradušies visas 30 reizes) un viľu dēlu ģimenēm – Aksanai un Andim,
kopā nodzīvoti 11 gadi, Kristīnei un Mārim, kopā 11 gadus un arī viľi nav
izlaiduši nevienu ģimeľu vakaru. Šo gadu laikā tapušas ļoti daudzas
fotogrāfijas, kuras apkopotas 19 albūmos. Tie kā katru gadu tika cītīgi
pārlapoti. Šogad apaļas kāzu gadskārtas atzīmēja: Evita un Andris Spriči

kolhoza „Kopdarbs” partijas sekretāre Valentīna Ľegrova. Tāpat kā toreiz kolhoza laikos - tika dziedātas dziesmas „Pie dzintara jūras” un „Pie jūras
dzīve mana”. Par dejotprieku rūpējās ansamblis „Nakts ziľas” no Ventspils.
UN TĀ ROKU ROKĀ LĪDZ NĀKAMAJAM ĢIMEĽU VAKARAM!
VITA BRAŢE

Vērgales pamatskolas ziľas

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs:
MATEMĀTIKA 1. – 4.klašu grupā
1.vieta 3.klases skolniekam Kristeram APLOKAM!
Atzinības 1.klases skolniekam Matīsam ĶEIRIM, 4.klases skolniekam
Markusam GEDMINAM!
Pateicība par piedalīšanos Henrijam GĒGERSONAM un Mārcim
NOVADAM.
ANGĻU VALODA vecāko klašu grupā
2.vieta 7.klases skolniecei Aletai Betijai ANIĽAI!
Atzinība 7.klases skolniecei Annemarijai SAVARINAI!
Pateicība par piedalīšanos Anetei MUCENIECEI.
SPORTS
1.vieta volejbolā Vērgales pamatskolas zēnu komandai, piedalījās
pavisam 6 komandas – Kalētu, Virgas, Rudes, Gaviezes, Sikšľu un
Vērgales.
2.vieta volejbolā Vērgales pamatskolas meiteľu komandai, piedalījās
pavisam 5 komandas – Aizputes, kalētu, Gaviezes, Virgas un Vērgales.
Vērgales pamatskolā norisinājās florbola sacensības jaunāko
klašu grupā, kurās uzvarēja 4.klase.
Lejaskurzemes pirmajā joku konkursā „Anekdošu virpulis”
veiksmīgi piedalījās Jānis DUNKERS, Elīna LIBĶENA un Mārcis
NOVADS.
VITA BRAŢE

„Tev un man” viesojas
Briselē
No 12. līdz 15.martam pēc Latvijas vēstniecības Beļģijas
Karalistē ielūguma Briselē viesojās bērnu vokālā grupa „Tev un
man”, kuras dalībniece ir arī Vērgales pamatskolas 5.klases
skolniece Lauma LAPIĽA.
Popgrupa devās uz Briseli kopā ar savu vadītāju Igetu Gaiķi un
sniedza koncertus Eiropas skolas skolēniem un latviešu publikai Latvijas
vēstniecībā. Koncertu apmeklēja vairāk nekā 700 klausītāju, kuriem bija
iespēja baudīt latviešu tautasdziesmas un latviešu autoru
oriģināldziesmas. Koncertu papildināja Igetas Gaiķes stāstījums par
latviešu folkloru. „Tev un man” dalībnieki tika uzľemti Briseles latviešu
ģimenēs, bija iespēja iepazīt Briseli, apmeklēt Eiropas Parlamentu,
Briseles Atomu, dabas vēstures un Mūzikas instrumentu muzeju.
VITA BRAŢE

Gatavojoties XXV
Vispārējiem
latviešu dziesmu
un
XV
Deju
svētkiem, šogad
dejotāji rāda savu
prasmi
un
gatavību
piedalīties Deju
svētku
lieluzvedumā
,,Tēvu laipas’’.

Foto: Māris Ališauskis.

VPDK ,,Vērgalīte” - malači!

Deju skate notika Nīcā 17.martā .Kā vienmēr pārliecinoši un ar raksturu savas dejas sniedza ţūrijai VPDK ,,Vērgalīte”.
Savu deju prasmi dejotāji turpina kaldināt kopā ar vadītāju Kristīni Jaunbrūnu un ļoti veiksmīgi. Skatē iegūti 42 punkti(1 pakāpe). Paldies
kolektīvam par paveikto un izturību tālāk apgūstot jaunas dejas.14.aprīlī dejotāji savu deju prasmi rādīs Īslīcē.
Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE
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Vērojums

Novada bibliotekāri Liepājā piedalījās trīs dienu mācību seminārā „Bibliotēkas
interešu pārstāvniecība”. Trešajā apmācību dienā bibliotekāriem vajadzēja ľemt līdzi bibliotēku
atbalstītājus – sakām sirsnīgu paldies saviem atbalstītājiem: Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas
komitejas priekšsēdētājam Andrim Bišofam, Pāvilostas TIC vadītājas vietniecei Maritai
Kurčanovai un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Vitrupam.
INGUNA KOPŠTĀLE un MAIRITA VĪTOLA

UZZIED VĒRGALES
SNIEGPULKSTENĪTIS!

3.klase izpilda dziesmu „Lielā zive”.
Foto Vita Braţe.

23.marta vakarā Vērgales kultūras nams jau 18.reizi vēra durvis vienam no
visgaidītākajiem pasākumiem – dziesmu vakaram „VĒRGALES SNIEGPULKSTENĪTIS”.

Tas tika atklāts ar Noras un Ojāra izpildīto Vērgales himnu. „Sniegpulkstenītis sasniedzis
pilngadību”, tā svētku uzrunā atzina Vērgales pamatskolas direktors G.Juriks un
priekšsēdētāja vietnieks J.Vitrups. Īpašs ciemiľš bija Vērgales pamatskolas krusttēvs Māris
Gulbis. Pasākuma norises diena šogad sakrita ar Sniegpulkstenīša krustmātes Mirdzas
Sīpolas vārda dienu. Ziedi un muzikāli veltījumi viľai gan no Vērgales pamatskolas skolēniem,
gan ciemiľiem no Tārgales pamatskolas, ar kuru vērgalniekiem ir draudzīgas saites jau ļoti ilgu
gadu garumā. Jau vairākkārt šo pasākumu kuplina arī mūsu tuvākie viesi no Pāvilostas –
vidusskolas 7.-8.kl. popgrupa un kultūras nama ansamblis „Burbulīši”. Pašas jaunākās
pasākuma dalībnieces bija Rūta, Aneta un Madara. Kā allaţ visplašāk koncertā tika pārstāvēta
Vērgales pamatskola. Interesantas programmas bija sagatavojušas 3., 4., un 5..klase, attiecīgi
izpildot populāras estrādes dziesmas – „Lielā zive”, „Es skrienu” un „Dzeltenie aizkari”.
Jāpiebilst, ka skatītājiem iepriekš tika dotas norādes, kā iesaistīties dziesmu izpildījumā.
6.klases izpildījumā dziesma ar savdabīgu šovu „Sliktie bērni”, kurā izspēlēta aktuāla skolas
tēma. Skaļus aplausus un skatītāju simpātijas izpelnījās Maiga Meļķe („Sapľu pārdevējs”),
Marta Kalēja („Manas mīļākās lietas”), Lauma Lapiľa („Baltā dziesma”) un Agnis Vītoliľš
(„Kaija”). Vieni no gaidītākajiem pasākuma dalībniekiem kā vienmēr ir duets Nora un Ojārs, arī
Elīza Jegoruškina un Arvis Kurmis. Jāpiebilst, ka Arvis skatītājus šogad pārsteidza ar savu
pirmatskaľojumu, pašsacerēto dziesmu „Ābeļu sniegs”. Koncerta noslēgumā vakara dalībnieki
no Sniegpulkstenīša krustmātes saľēma saldumus, bet muzikālie pedagogi pateicības.
Vērgales Sniegpulkstenīša krustmāte saka mīļu paldies visiem, kuri piedalījās šajā
dziesmu vakarā, bet īpašs paldies skolotājiem un muzikālajiem pedagogiem, kuri koncerta
tapšanā ieguldījuši vislielāko darbu!
VITA BRAŢE

Tikko aizvadījām vienu no skaistākajiem
pasākumiem
–
„VĒRGALES
SNIEGPULKSTENĪTIS”. Ir patiess prieks par
ikvienu dalībnieku, kurš bija sagatavojis
priekšnesumu. Taču pēc pasākuma nebija īstas
prieka un gandarījuma sajūtas... Kāpēc? Tāpēc, ka
daļai publikas nav ne mazākās cieņas pret tiem,
kuri uzstājas. Skaļās sarunas koncerta laikā
dažkārt nepārspēja pat mikrofoni. Kad pasākums
tuvojās noslēgumam, tā vadītājiem visiem spēkiem
bija jāsauc skatītāji atpakaļ... Vairs nav nekāds
jaunums, ka koncerts ilgst 2 līdz 3 stundas, tādēļ,
ja neesiet gatavi klausīties piedāvātās dziesmas,
lūgums vismaz netraucēt pārējos. Cienīsim tos,
kuri vēlas klausīties un tos, kuri sniedz
priekšnesumus!
Pasākuma organizatori

Atkal Cīravas Cālis!

Aizskrējis jau gads un Vērgales
pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” mazie dziedātāji skolotājas Lienes
Brečas vadībā devās uz dziedāšanas konkursu
Cīravas Cāli 2012.
Šogad bija pavisam 22 dalībnieki no
Aizputes, Kalvenes, Cīravas, Vaiľodes, Pāvilostas
un Kazdangas. Mazo cāļu priekšnesumi bija ļoti
jauki, cits par citu skanīgāki un interesantāki.
Mūsu bērnudārzu pārstāvēja 3 meitenes
- pagājušā gada Cīravas Cālis 2011. laureāte Marta Vītoliľa, un divas piecgadnieces - Rūta
Klāsēna un Nortija Puļķe. Paldies meitenēm! Visas
nodziedāja jauki! Paldies vecākiem, kas bija skaisti
saposuši savus bērnus un juta viľiem līdzi! Paldies
mūzikas skolotājai Lienei Brečai, kas tik labi viľus
sagatavoja, jo arī šogad ieguvām Cīravas Cāļa
2012 laureāta nosaukumu. Pēc ţūrijas vērtējuma
no visiem vislabāk nodziedāja mūsu bērnudārza
audzēkne Nortija Puļķe. Bet Marta Vītoliľa ieguva
vienu no trim veicināšanas balvām.
Cīravas Cālis 2012 laureāte Nortija Puļķe. Foto Gaida Akerfelde

Martā Saraiķu
bibliotēkā
jaunajiem
lasītājiem
tika
organizētas Lieldienām
veltītas
radošās
darbnīcas.
Gatavojām olu paliktnīšus,
sāls trauciľus un salvešu
trauciľus no ģipša, kurus
rotājām
dekupāţas
tehnikā. Darbiľi sanākuši
īsti saulaini un pavasarīgi.
Saraiķu bibliotēkas
vadītāja
INGŪNA KOPŠTĀLE

Foto: Ingūna Kopštāle

Radošās darbnīcas Saraiķos

Priecājamies par panākumiem un apsveicam
meitenes !
Iestādes vadītāja GAIDA AKERFELDE
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Šova uzvarētāji „VIETĒJĀS DELIKATESES”.
Foto : Vita Braţe.

Marta pēdējās darba dienas vakarā Vērgales kultūras namā ar labu garastāvokli
un anekdoti kabatā pulcējās visi tie, kuri vēlējās gūt pozitīvas emocijas homoršovā „Ar
smaidu pa dzīvi”.

„Humors ir dzīves sastāvdaļa, un šovakar mēs varēsim to lietot pa šķipsniľai, vai
veselām saujām”- tā vakaru iesāka Velga. Ar skaļiem aplausiem zālē iesoļo komandas, kuras
piedalīsies šovā un pagājušā gada laureāti – LABDARĪBAS BIEDRĪBA „MAGONES”, dod
komandu - piecelties himnas izpildīšanai un karoga ienešanai!
Šogad šovā startēja 3 komandas, kuras jau iepriekš bija pieteikušas savu dalību – PII
„Kastanītis” komanda „TAUPAS PARTIJA”, ar lokomotīvi Normundu Dunkeru priekšgalā, kura
jau cītīgi gatavojas Saeimas vēlēšanām un taupa, taupa, taupa... Vērgales pamatskolas
vecāku komanda „VIETĒJĀS DELIKATESES” , ar Melno Gulbi (Nauris Novads) priekšgalā,
kuri nodejoja deju, izdēja olas, kuras tālāk nodeva ţūrijai, lai tās izperētu!

Pavārgrāmatu Saulgrieţi Ziemupē
salidojums
Ziemupē

Marta mēnesī Ziemupes
bibliotēkā
varēja
aplūkot
pavārgrāmatu izstādi.
9.martā
pie
mums
ciemojās
Cīravas
AVS
pavārmākslas pasniedzēja Solvita
Bumbiere. Interesentiem bija
iespēja daudz ko uzzināt par
dekorēšanu un garšvielu pasauli,
kā arī apmainīties ar līdzatnesto
kārumu receptēm. Interesantākā
un neparastākā – spinātu omlete ar
biezpiena un šķiľķa pildījumu.
Apmēram
150
pavārgrāmatas jau atkal iegūlušas
savu īpašnieku plauktos. Paldies
visiem, kuri piedalījās šis izstādes
veidošanā
–
Z.Strogonovai,
V.Ansonei, B.Kurmei un Bibju,
Blūmu,
Mihelsonu,
Balandu,
Brēdiķu
ģimenēm.
Paldies
Vērgales un Pāvilostas bibliotēkām
par atbalstu. Paldies pasniedzējai
Solvitai Bumbierei par saistošo
stāstījumu un grāmatām no viľas
krājumiem.
Ziemupes b-kas vadītāja
DAINA VĪTOLA

Vērgales pagasta pārvaldes komanda „SMĒRĒ
BEIGTS” savukārt gatavojās tuvu stāvošajām
Pašvaldības
vēlēšanām,
priekšvēlēšanu
programmās solot uzlabot dzīvi pensionāriem,
radikāli mainīt sociālo jomu, piedāvājot
uzlabotas pārtikas pakas trūcīgajiem, izmaiľas
transporta jomā, tūrismā un lauksaimniecībā!
Vēl viena komanda, ceturtā, kura tika izveidota
šova laikā no skatītāju vidus, jo atradās 5
drosmīgie – „FIKSIE”.
Kad katra komanda sevi prezentējusi,
vakara vadītāji neļauj komandām sēdēt
bezdarbībā. Tiek doti daţnedaţādi uzdevumi,
kuri iesākumā šķiet vienkārši, taču daţkārt
neizpildāmi. Kurš gan varēja iedomāties, ka zem
uzdevuma „ČAKLĀS ROKDARBNIECES”
slēpjas makaronu vēršanas sacensības, kas ir
JAPANISE IMAGE, kas
būs jādara
„JAUTRAJIEM IEMETĒJIEM”?
Notika skatītāju balsojums. Pie
skatuves bija novietotas 4 konverti ar komandu
nosaukumiem, kurās skatītāji ievietoja savas
balsojuma kartītes. Balsojumā uzvarēja skolas
vecāku komanda, ar iespēju „pasūtīt VELUX
jumta logus”! Pēc rezultātu apkopošanas un
ţūrijas
komisijas
apspriedes
notika
apbalvošana. Visas komandas balvās saľēma
kaklarotas – naglas, attiecīgi pēc vietu
iedalījuma. Godpilno 1.vietu, titulu „Vakara
nagla” un iespēju nākamgad vadīt šovu ieguva
komanda „VIETĒJĀS DELIKATESES”!
VITA BRAŢE

SPORTS
Rituāla uguni dedz Daina Vanaga.
Foto: Daina Vītola.

Ar smaidu pa dzīvi!

24. martā plkst. 6.05 Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā
vairāk kā 30 lieli un mazi folkloras draugi svinēja pavasara
saulgrieţus un Lielo dienu. Kopā sagaidījām sauli, „iekustinājām”
enerģiju, dzinām „sīkos putnus”, mazgājām muti jūrā, iededzām
rituāla uguni. Lielo dienu svinējām ar mielastu, šūpošanos,
apdziedāšanos, pantāga cepšanu, olu ripināšanu, mētāšanu un
rotaļām.
„Šāds pasākums Ziemupes jūrmalā notika jau otro gadu,
un ir patiesi liels prieks, ka ar katru reizi interesentu skaits aug.
Vienmēr esam uzsvēruši, ka šis nav priekšnesums vai koncerts, tas
ir kopīgs piedzīvojums, kur katrs esam neatņemama sastāvdaļa no
tās enerģijas ķēdes, kuru paši veidojam. Šis rīts un kopā būšana ir
laiks, kad paskatāmies uz to, kas ir mūsu saknēs un sajūtam, no
kurienes esam nākuši. Tā ir vērtību atmodināšana sevī.”
Pasākumu organizēja Ziemupes folkloras draugu kopa.
Paldies Gatim Brēdiķim par šūpoļu kāršanu. Paldies, visiem par kopā
būšanu!
Biedrība „Ziemupīte” DAINA VANAGA

Martā veiksmīgi startējuši
Pāvilostas novada Vērgales pagasta
šahisti. 1.martā Liepājas novadu skolu
sacensībās šahā Evija Brikmane ieguva
1.vietas medaļu meiteľu konkurencē.
Evijai 1.vieta starp meitenēm arī
Kurzemes skolu komandu sacensībās,
kas ir augsts sniegums, jo piedalījās
kopumā 42 dalībnieki.
Sākušās ir Lejaskurzemes
tempo un ātrspēles kausu sacensības.
Ātrspēles 3.kārtā Pāvilostas novada
šahiste Rudīte Bērziľa ieguva 2.vietu
sieviešu konkurencē. Savukārt Tempo
3.kārtā negaidīti ļoooti veiksmīgi
nostartēja Evija Brikmane, kas ieguva
4.vietu starp vīriešiem un attiecīgi
1.vietu starp sievietēm, izkonkurējot
pirmā sešinieka vīriešus, iegūstot 5
punktus no 8. R.Bērziľai 2.vieta starp
sievietēm.
Vērgales pamatskolā Dainas
Magones vadībā ir darbu uzsācis šaha
pulciľš. Aicināti jauni dalībnieki! Sīkāka
informācija pie D.Magones. Aicinājums
izmantot šo iespēju un iesaistīties
pulciľā. Šahs attīsta domāšanu,
reakciju. Pulciľā gaidīts ir ikviens, gan
spēlētpratēji, gan tādi, kas vēl figūras
nepazīst. Būs interesanti !
Vērgales sporta nama vadītājs
ALFRĒDS MAGONE
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AUTOBUSU SARAKSTS
LIEPĀJA – PĀVILOSTA
Izbrauc no Liepājas
6.45
8.00 (m.)
11.00 (m.)
11.40
13.00 (m.)
14.00 (m.)
16.00
17.45
18.30 (m.)
20.15
PĀVILOSTA – LIEPĀJA
Izbrauc no Pāvilostas
6.37
7.55
9.00 (m.)
9.39
12.00 (m.)
14.00 (m.)
15.00 (m.)
15.55
17.30
18.39
19.30 (m.)
VENTSPILS – PĀVILOSTA
Izbrauc no Ventspils
5.30
6.25
8.30
14.25
17.30
PĀVILOSTA – VENTSPILS
Izbrauc no Pāvilostas
7.55
12.45
18.55
21.20
LIEPĀJA – VĒRGALE
Liepājas AO
6:40
7:30 (m.)
11:40
12:20
15:00
16:00
16:30 (m.)
20:15
VĒRGALE - LIEPĀJA
Izbrauc no Vērgales centrs
6:50 (m.)
7:05
8:10 (m.)
9:46
14:36
17:10 (m.)
18:08
18:25
LIEPĀJA – ZIEMUPE
Izbrauc no Liepājas AO
6:15
15:35
ZIEMUPE – LIEPĀJA
Izbrauc no Ziemupes
7:25
16:45
RĪGA - PĀVILOSTA
Izbrauc no Rīgas
15:55
PĀVILOSTA – RĪGA
Izbrauc no Pāvilostas
03:40
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Ar 1.aprīli mainās biļešu cenas vairākiem maršrutiem. Iedzīvotāju zināšanai ievietojam visu maršrutu sarakstus un cenas
Pāvilostas novadā. (m.) – mikroautobuss no Siena tirgus laukuma,

Pienāk Pāvilostā
7.55
9.00
12.00
12.45
14.00
15.00
17.20
18.55
19.30
21.20

Dienas
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,-,-,-,-,-,-,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,-,7

Cena
Ls 1.85
Ls 2.10
Ls 2.10
Ls 2.00
Ls 2.10
Ls 2.10
Ls 2.35
Ls 1.85
Ls 2.10
Ls 2.00

Pakalpojuma sniedzējs
AS Liepājas autobusu parks
SIA Duals
SIA Duals
PSIA Ventspils reiss
SIA Duals
SIA Duals
AS Liepājas autobusu parks
AS Liepājas autobusu parks
SIA Duals
PSIA Ventspils reiss

Pienāk Liepājā
7.45
9.05
10.00
10.35
13.00
15.00
16.00
17.05
18.50
19.35
20.30

Dienas
1,-,-,-,-,-,1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
-,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,-,-,-,-,-,-,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,-,7
1,2,3,4,5,6,7

Cena
Ls 2.00
Ls 1.85
Ls 2.10
Ls 1.85
Ls 2.10
Ls 2.10
Ls 2.10
Ls 1.85
Ls 2.35
Ls 1.85
Ls 2.10

Pakalpojuma sniedzējs
PSIA Ventspils reiss
AS Liepājas autobusu parks
SIA Duals
PSIA Ventspils reiss
SIA Duals
SIA Duals
SIA Duals
AS Liepājas autobusu parks
AS Liepājas autobusu parks
PSIA Ventspils reiss
SIA Duals

Pienāk Pāvilostā
6.37
7.50
9.39
15.55
18.39

Dienas
1,-,-,-,-,-,1,2,3,4,5,6,7
-,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,-,7

Cena
Ls 2.30
Ls 2.30
Ls 2.30
Ls 2.30
Ls 2.30

Pakalpojuma sniedzējs
PSIA Ventspils reiss
AS Liepājas autobusu parks
PSIA Ventspils reiss
AS Liepājas autobusu parks
PSIA Ventspils reiss

Pienāk Ventspilī
9.25
13.50
20.25
22.25

Dienas
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,-,7

Cena
Ls 2.30
Ls 2.30
Ls 2.30
Ls 2.30

Pakalpojuma sniedzējs
AS Liepājas autobusu parks
PSIA Ventspils reiss
AS Liepājas autobusu parks
PSIA Ventspils reiss

Vērgales centrs
7:19
8:10
12:16
12:59
15:39
16:42
17:10
20:49

Dienas
1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,-,1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,-,1,2,3,4,5,-,7

Cena
Ls 1.25
Ls 1.20
Ls 1.30
Ls 1.25
Ls 1.25
Ls 1.25
Ls 1.20
Ls 1.30

Pakalpojuma sniedzējs
AS Liepājas autobusu parks
SIA Duals
PSIA Ventspils reiss
AS Liepājas autobusu parks
AS Liepājas autobusu parks
AS Liepājas autobusu parks
SIA Duals
PSIA Ventspils reiss

Pienāk Liepājā
7:30
7:40
8:50
10:25
15:15
17:50
18:50
19:00

Dienas
1,2,3,4,5,-,1,-,-,-,-,-,1,2,3,4,5,-,1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,-,1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

Cena
Ls 1.20
Ls 1.30
Ls 1.20
Ls 1.25
Ls 1.25
Ls 1.20
Ls 1.25
Ls 1.25

Pakalpojuma sniedzējs
SIA Duals
PSIA Ventspils reiss
SIA Duals
AS Liepājas autobusu parks
AS Liepājas autobusu parks
SIA Duals
AS Liepājas autobusu parks
AS Liepājas autobusu parks

Pienāk Ziemupē
7:20
16:40

Dienas
-,2,-,-,5,-,-,2,-,-,5,-,7

Cena
Ls 1.25
Ls 1.25

Pakalpojuma sniedzējs
AS Liepājas autobusu parks
AS Liepājas autobusu parks

Pienāk Liepājas AO
8:30
17:70

Dienas
-,2,-,-,5,-,-,2,-,-,5,-,7

Cena
Ls 1.25
Ls 1.25

Pakalpojuma sniedzējs
AS Liepājas autobusu parks
AS Liepājas autobusu parks

Pienāk Pāvilostā
20:25

Dienas
1,2,3,4,5,6,7

Cena
Ls 6.10

Pakalpojuma sniedzējs
AS Nordeka

Pienāk Rīgā
08:05

Dienas
1,2,3,4,5,6,7

Cena
Ls 6.10

Pakalpojuma sniedzējs
AS Nordeka
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DZĪVES BRĪŽOS
Ja siltām rokām, siltām acīm spēsi
Ik dzīves dienu mīļi noglāstīt,
Tad visas dienas ziedēs pavasarī
Un paliks saules pilnā debesmalā
Tie gadi, laiks ko dāvinās tev rīt.
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos Sakas
pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus –
Katrīnu MEIROVSKU – 88
Ainu ZVAIGZNI - 70
Katrīnu MACKARI – 88
Melitu ŠPICKOPFU - 70
Vēru VASIĻČIKU – 84
Raimondu LASI - 65
Līnu NELSONI – 84
Sergeju VEDEĽINU - 65
Aneti GEDVĀRDI – 82
Viju PĒTERSONI - 60
Veltu GRĪNU – 82
Vizmu Ināru ANSONI - 60
Dzidru BRANTEVICU – 81
Mārīti KONONOVU - 60
Ritu LUKŠĒVICU - 80
Smaidu EGLĪTI - 60
Ivaru KRAKOVSKI – 75
Elgu DEVIĽU – 60
Ilzi VĪGANTI, Uģi VALKAŠU!
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos
Vērgales pagasta iedzīvotājus Zelmu OZOLIĽU – 91
Liliju KUZĽECOVU – 75
Stepaniju BARKIENI – 89
Rutu TREIMANI – 70
Valdi VĪTOLIĽU – 80
Sandru MEIERI, Ingu ĶEPULI, Jāni TUBINU, Renāru
STROGONOVU!
Pilngadnieci – Viesnu NOROVIČU!

Sveicam
Maiju ŠLANKU un Mārtiņu ŠĒLI
ar meitas ESTERES piedzimšanu!
Katru dienu no jauna,
Katru dienu kā pirmoreiz
Elpot, mīlēt un smiet,
Un sevi kā dzietu dzīt
Atkal rīt
No jauna kā pirmoreiz. (V.Aizupe)
Sveicam Maritu Hornu skaistajā jubilejā!
Avīzes redkolēģija

Mūžībā

Pāvilosta
Mirdza - Ella OŠE 28.03.1932.- 03.04.2012.
Saka
Zigfrīds ROGA 13.11.1938 - 08.02.2012.
Edmunds GĀGA 22.02. 1936 - 27.02. 2012.
Vērgales pagasts
Rūdolfs VILEMSONS 14.09.1935. – 19.03.2012.
Gaida Natālija ŠĒNA 13.01.1936. – 01.04.2012.

Reliģiskās ziņas
Dievkalpojumi Ziemupes ev.lut. baznīcā notiks
15.aprīlī plkst.11.00
22.aprīlī plkst.14.00

Pateicība
Pateicamies pensionāru padomes labajam
gariľam Veltai Citskovskai par iespēju apmeklēt
Nacionālā teātra izrādi „Tikai tā” – īsti latvisku, tīkamu, ar humora
pieskaľu, kas lika izdzīvot vēsturiskos laika periodus Latvijā.
Pensionāri un pārējie teātra apmeklētāji

2012. gada aprīlis

Zināšanai

Izsludina eseju konkursu skolēniem un
profesionālo skolu audzēkľiem. Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija (VBTAI) laikā no 9.marta līdz
20.aprīlim aicina skolēnus piedalīties eseju konkursā „Kādu es vēlos
redzēt savu skolu”. Konkursu VBTAI rīko kopā ar nodibinājumu
„Centrs Dardedze”. Tajā aicināti piedalīties vispārizglītojošo vai
profesionālo izglītības iestāţu skolēni un audzēkľi, sākot no 7. klases.
Detalizētāka informācija par konkursu atrodama VBTAI mājas lapā
www.bti.gov.lv sadaļās „Aktualitātes” un „Konkursi”.
Ar šā gada 1.aprīli Latvijas iedzīvotāji gāzes avārijas
dienestu varēs izsaukt arī no saviem mobilajiem tālruľiem, zvanot
uz dienesta izsaukumu pieľemšanas numuru - 114.To paredz Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais Ministru
kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
25.augusta noteikumos Nr.684 „Noteikumi par nacionālo numerācijas
plānu””, ko valdība akceptēja sēdē. Jauno gāzes avārijas dienesta
izsaukuma numuru - 114 - varēs sazvanīt arī stacionārā tālruľa lietotāji,
līdzīgi kā Valsts policijas numuru - 110, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta numuru - 112 un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta numuru - 113.
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā Aicina
jauniešus iesniegt praktiskas idejas vides jautājumu risināšanai
konkursam Tava ideja zaļai rītdienai! Lai rosinātu jauniešus
iesaistīties vides projektos, veicinātu izpratni par vides problēmām un
atbalstītu jauniešu uzľēmējdarbības prasmju attīstību, no 24.februāra
līdz maijam notiks Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstīts
konkurss vidusskolu jauniešiem Tava ideja zaļai rītdienai! EK
pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka uzsver: „Konkursā Tava
ideja zaļai rītdienai! vēlamies sagaidīt no jauniešiem praktiski
īstenojamas idejas un projektus, kas varētu ieinteresēt vides jomas
uzľēmējus, pašvaldības vai citas institūcijas. Mēs sagaidām idejas, kas
risinātu vides problēmas savā apkārtnē, pilsētā, valstī un varbūt pat
visā Eiropā. Vides aizsardzība ir visas Eiropas politikas prioritāte, bet to
īstenot vienmēr iespējams tikai katrā konkrētajā vietā. Tāpēc svarīgi, lai
par to domātu un aktīvi rīkotos ne tikai politiķi un ierēdľi, bet katrs
cilvēks”. Vairāk informācijas par konkursu www.esmaja.lv.
Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems
23.aprīlī. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu
63490739.
30.aprīlī, plkst. 1000 Juristes Argitas Jaunsleines
iedzīvotāju pieľemšana Pāvilostas novada pašvaldībā un Vērgales
pagasta pārvaldē uz iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 6 34 90836.
Š.g. 02.aprīļa pašvaldībā darbu ir uzsācis būvinţenieris
Māris DIMANTS, tālrunis. 22434304. M.Dimants stājās līdzšinējā
darbinieka Artura Bikova vietā, kurš darbu atstāja uz personīgās
vēlēšanās pamata.

Pašvaldības darba laiks
Sestdien, 28.aprīlī no plkst.8.00 līdz plkst.15.00
Dome slēgta no 29.aprīļa līdz 01.maijam
Ceturtdien, 3.maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00
Dome slēgta no 04. līdz 06.maijam
Sveicam svētkos!

SLUDINĀJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība piedāvā iegādāties lietotu
šīferi. Cena Ls 0,20 par loksni. Interesēties pie darbu rīkotāja Aivara
Alľa, tālr. 26424920.

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” maksā Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes izdevniecībā LiePa
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, noformētāja
Mairita Tumpele, tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori.

